แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ.2555-2558)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

คำนำ
ตามที่คณะรัฐมนตรี โดย นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยึดหยุ่นที่คานึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายของรัฐบาล และมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาประเทศไทยไปสู่
โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความปรองดองสมานฉันท์ และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 ได้
กาหนดให้ คณะรัฐมนตรีจัด ให้มีแ ผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี และให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว
สานักงานตารวจแห่งชาติได้ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ ปี (พ.ศ.2555-2558)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ขึ้น โดยยึดแนวทางการจัดทาแผนตามคู่มือการจัดทาแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้นายุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ทั้งนี้ ในการ
ดาเนินการจัดทาแผนดังกล่าว สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้บังคับบัญชาระดับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ระดับผู้ปฏิบัติ และส่วนราชการอื่นที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และตัวแทนประชาชนอย่างครบถ้วน ในการพิจารณาและให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน และสามารถขับเคลื่อนสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ให้ไปสู่เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ จึ ง เป็ น
แผนปฏิบัติราชการที่สาคัญในการกาหนดทิศทาง การพัฒนาองค์การตารวจ ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ประสงค์ได้
อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้ง เป็นเครื่องมือให้กับหน่วยราชการ
ภายนอกและภาคประชาสังคม ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการจั ด ท า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี
(พ.ศ.2555-2558) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ฉบับนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปใช้ประโยชน์ ให้บังเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อพัฒนาและร่วมกันผลักดันสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็น “ตารวจมืออาชีพเพื่อความ
ผาสุกของประชาชน” ต่อไป
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์ : เป็นตารวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน
พันธกิจ :
1. ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์และพระราช
อาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมัน่ คงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมัน่ และศรัทธา
4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ค่านิยมองค์การ :

สมรรถนะ
(Competency)
สุจริต เป็นธรรม
(Overall Fairness)
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
บริการด้วยใจ
(Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางานของบุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทัว่ ไป
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจ ทัง้ อานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

เป้าประสงค์ :
1.1 ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเกิ ด ผล
สัมฤทธิ์
1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน
1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
1.4 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือ
พิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศ อัจฉริยะ

เป้าประสงค์ :
2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การ
ตารวจ
2.2 ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ปฏิบัติงานของตารวจ

เป้าประสงค์ :
3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ภาครั ฐ และภาคเอกชน ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว น
ร่ว มในการแก้ไ ขปั ญหาอาชญากรรมและ
ให้บริการมีความเข้มแข็ง
3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ภาครั ฐ และภาคเอกชน ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว น
ร่ว มในการแก้ไ ขปั ญหาอาชญากรรมและ
ให้บริการมีความพึงพอใจ
3.3 กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
3.4 หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการ
มี ส่ ว น ร่ ว มข องปร ะช าช น เค รื อ ข่ า ย
ภาครัฐ และภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน

เป้าประสงค์ :
4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
4.2 ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและประชาชน
ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
บริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
4.3 กระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ
4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงใน
การปฏิบัติหน้าที่ และนาระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด : ระดับความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน

- ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน
2.3 มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน

- มี ก ระบวนงานที่ ม าตรฐาน เป็ น ที่
ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
2. 4บุ ค ล ากรและ หน่ ว ยงา นมี ค รุ ภั ณ ฑ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโ นโลยี ส ารสนเทศให้ เ พี ย งพอตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของตารวจ

ตัวชี้วัด : ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของข้าราชการ
ตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ

กลยุทธ์

กลยุทธ์

1.1.1 เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการตอบสนองต่ อ ภารกิ จ ตาม
นโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจสาคัญ ดังนี้
1) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3) แก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คงในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
4) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
5) ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว
6) ป้ องกัน ปราบปรามอาชญากรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะทาง
7) ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นต่ า งๆ ที่ ก ระทบต่ อ
ความมั่นคง
8) เตรี ย มความพร้ อ มขององค์ ก ารเพื่ อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

2.1.1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ
2.1.2 นามาตรการป้องกันปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบมาบั ง คั บ ใช้ กั บ
ข้ า ราชการต ารวจที่ ป ระพฤติ มิ ช อบอย่ า ง
จริงจัง
2.1.3 มุ่ ง มั่ น ท างานเพื่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข อง
ต ารวจให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและ
ประชาชน
2.1.4 เสริม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ การ โดย
ยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลักภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
2.1.5 เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมข้าราชการตารวจในทุกระดับ
*****************
2.2.1 ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสสา
มารตรวจสอบได้
2.2.2 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของสถานี
ตารวจในทุกมิติ

กลยุทธ์
3.1.1 ส่ งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
*****************
3.2.1 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/
หรื อ ให้ ร างวั ล ตอบแทนคุ ณ ความดี แ ก่
ป ร ะ ช า ช น เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ การ
ตารวจ
3.2.2 สนั บ สนุ น เงิ น ค่ า ตอบแทนและ
สวั ส ดิ การให้ กับ ประชาชนและเครื อข่ า ย
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม
3.2.3 ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นารู ป แบบ วิ ธี ก าร
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผล
การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
เครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และภาคเอกชน ให้ มี
ความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่

กลยุทธ์
4.1.1 การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผน
ยุทธศาสตร์
4.1.2 พัฒ นาระบบการจัดทาแผนงาน
งบประมาณ ขั บ เคลื่ อ น
ติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ในระดั บ
องค์การและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
4.2.3 พั ฒ นาองค์ ก าร และโครงสร้ า ง
องค์ ก ารให้ มี ค วามสอดคล้ อ งต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลง
*****************
4.2.1. สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อ
การปฏิบัติงาน
4.2.2 สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน
4.2.3 วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ
ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ
4.2.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้
มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ยึ ด หลั ก
สมรรถนะ ความรู้ ค วามสามารถ ความ
โปร่งใสและเป็นธรรม

1.2.1 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมที่ ส ร้ า งความ
เดื อ ดร้ อ นแก่ ป ระชาชน ชุ ม ชน และที่ มี
ผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ
*****************
1.3.1 ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบงานและ
กระบวนงานของหน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบให้ มี
ประสิทธิภาพ
1.3.2 ประชาสั ม พั น ธ์ ก ระบวนงานและ
มาตรการในการดาเนินงานให้แก่ประชาชน
ได้รับรู้
*****************
1.4.1 น าระบบเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และ
เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
1.4.2 พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ ค รบถ้ ว น ทั น สมั ย มี ก าร
เชื่ อมโยงระหว่ างหน่ ว ยงานทั้ง ภายในและ
ภายนอก
1.4.3 กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษที่ทันสมัย ให้
เพียงพอและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน
1.4.4 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ มใน
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ

2.2.3 ปรั บ ทั ศ นคติ แ ละวิ ธี ก ารท างานที่
มุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ โดยยึ ด ประชาชนและ
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
2.2.4 น าประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจการตารวจ
2.2.5 ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม
*****************
2.3.1 กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุง
แก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาใน
การปฏิ บั ติ ง านของสถานี ต ารวจและงาน
บริการประชาชน
2.3.2 ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสถานีตารวจ และงานบริการประชาชน
2. 3 . 3 เ ผ ย แพ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก ร อ บ
มาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อ
ต่าง ๆ
2.3.4 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความ
เข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานที่กาหนด
2.3.5 เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาข้ า ราชการ
ต ารวจให้ มี วิ นั ย และเคร่ ง ครั ด ต่ อ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ

3.3.1 บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ ให้มีการเชื่อมโยงการ
ด าเนิ น งานการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
เครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และภาคเอกชน ให้ มี
เอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
3.3.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คาสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
*****************
3. 4. 1 ปรั บ เปลี่ ย นกระบว นทั ศ น์ ข อง
ข้าราชการต ารวจและเป้าหมายการทางาน
ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการท างานตามแนวคิ ด
Community Policing
3.4.2 จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ได้ แ ก่ ทะเบี ย นอาสาสมั ค ร
เครือ ข่ ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภท
และชนิ ด ของกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การ และให้
สามารถเชื่ อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ
3.4.3 ปรับโครงสร้ างหน่ว ยงานและระบบ
ตาแหน่งให้ส อดคล้ องกับการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชน

4.2.5 ปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ สายงาน และความ
เสี่ยงภัย เพื่อให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
เกียรติและสมศักดิ์ศรี
4.2.6 จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ
4.2.7 พั ฒ นาระบบการบริห ารทรัพ ยากร
บุคคลให้ มีขีดความสามารถสู ง เพื่อให้คนดี
และคนเก่งได้รับการส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง
4.2.8 ส่ งเสริมการพัฒ นาสมรรถภาพทาง
กายและจิตใจ
4.2.9 ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้
ทักษะ ทางด้านวิ ช าชีพ และการด ารงชีวิ ต
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ ม ให้ แ ก่
บุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ
4.2.10 สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเท
และอุ ทิ ศ ตนในการท างาน โดยค านึ ง ถึ ง
ความคุ้มค่า และต้นทุนในการทางานเพื่อให้
ผลงานมูลค่าเพิ่มขึ้น
*****************
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร
มนุษย์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและด้าน
การตรวจราชการ

2.3.6 พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป
ตามแนวทางประกันคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ
*****************
2.4.1 กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสม ตาม
มาตรฐานที่กาหนด
2.4.2 จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ
ตามข้อ 2.4.1 ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
2.4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์ มีความ
สะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถ
พัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก

4.3.2 กาหนดแผนการจัดหาและทดแทน
สถานที่ ท าการ บ้ า นพั ก ยุ ท โธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่
จาเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
4.3.3 สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการ
ใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง
*****************
4.4.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาและ
ฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
4.4.2 พั ฒ นารู ป แบบ วิ ธี ก ารและวาง
ระบบในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วาม
ครอบคลุ ม และต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ข้ อ จ ากั ด
ด้านงบประมาณ
4.4.3 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทาง
วิ ช า การ กั บ สถา บั น การ ศึ ก ษา แล ะ
หน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

หน้าที่ 1
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ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
“เป็นตารวจมืออาชีพ เพือ่ ความผาสุกของประชาชน”
พันธกิจ
1. ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุตธิ รรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นทีเ่ ชื่อมั่นและศรัทธา
4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6. ปฏิบัตภิ ารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการในปีแรก

กลยุทธ์/
วิธีดาเนินการที่กาหนดในแผนบริหารราชการแผ่นดิน

ประเด็นนโยบายที่ 1.2 กาหนดให้การแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 1.2(1) ปัญหายาเสพติดลดลง
และไม่สง่ ผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง
และปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทัง้ ผู้มีอทิ ธิพลที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - สังคมและชุมชนมีความ
เข้มแข็งและปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทัง้ ผู้มี
อิทธิพลทีเ่ กี่ยวข้องกับยาเสพติด
1.2.1 ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร โดยบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ ตั้งแต่การขยายความร่วมมือทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ่ สกัดกั้นยาเสพติด และสารตั้งต้น การป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อ
ยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ผลิต ผู้คา้ การ
บาบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวัง และส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน

ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เร่งนาสันติสขุ และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชนกลับมาสู่พนื้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนใต้
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 1.5(1) ประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ยาเสพติด และภาครัฐสามารถป้องกันและ
ขจัดปัจจัยสนับสนุนการก่อความไม่สงบในพืน้ ทีไ่ ด้
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่
ชายแดนใต้ ลดความรุนแรง
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - เพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.5.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน โดยให้ความสาคัญกับพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย และ
คุ้มครองผู้บริสทุ ธิ์ไม่ให้ถกู คุกคาม รวมทัง้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพิม่ ขึ้น
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดมิให้ตดิ อาวุธกองกาลังทีเ่ ป็น
พลเรือนถูกนาไปใช้ เป็นเครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพืน้ ที่

นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นนโยบายที่ 2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 2.1(2) ประชาชนไทยทุกหมู่
เหล่ามีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - ถวายและรักษาความปลอดภัย
ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และธารงไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - ถวายและรักษาความปลอดภัย
ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และธารง
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เสริมสร้างจิตสานึกและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึงพระมหากษัตริย์ รวมทัง้ ปกป้อง
การล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสริมสร้างจิตสานึกและสร้าง
การมีสว่ นร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระมหากษัตริย์ รวมทัง้ ปกป้องการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ

2.1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์
ประเด็นนโยบายที่ 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 2.3(5) ประเทศไทยมีความ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทัง้ ในและนอกภูมิภาคเอเชีย
ในการป้องกันสกัดกั้น และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

หน้าที่ 3

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - มีระบบการบริหารจัดการงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการ
ปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - มีระบบการบริหารจัดการงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการ
ปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5.1 พัฒนาขีดความสามารถระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทัง้
การให้ประชาชนมีสว่ นร่วมดาเนินงานทีเ่ หมาะสม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - ประชาชนในพืน้ ทีห่ มู่บ้านชายแดน
และเขตน่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีขา่ วกรองทีม่ ีประสิทธิภาพ รัฐ
และบุคคลสาคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - ประชาชนในพืน้ ทีห่ มู่บ้าน
ชายแดนและเขตน่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีขา่ วกรองทีม่ ี
ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสาคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
1.5.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน โดยให้ความสาคัญกับพืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย และ
คุ้มครองผู้บริสทุ ธิ์ไม่ให้ถกู คุกคาม รวมทัง้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพิม่ ขึ้น
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดมิให้ตดิ อาวุธกองกาลังทีเ่ ป็น
พลเรือนถูกนาไปใช้ เป็นเครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพืน้ ที่
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ 3.3.3 นโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ : ภาคการท่องเทีย่ ว การบริการ และกีฬา
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.3.3(1) การท่องเทีย่ วมีการ
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - นักท่องเทีย่ วมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ ไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ
อานวยความสะดวกอย่างทัว่ ถึงทันเหตุการณ์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - นักท่องเทีย่ วมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ ไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบ และได้รับการ
ช่วยเหลือ อานวยความสะดวกอย่างทัว่ ถึงทันเหตุการณ์
3.3.3 (18) พัฒนาระบบสายตรวจเพือ่ สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการ
และความปลอดภัยให้กบั นักท่องเทีย่ ว
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.3(3) ประชาชนมีสขุ ภาพ
อนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถ
ควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ และ
ภัยสุขภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - ข้าราชการตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานทัว่ ถึงและเป็น
ธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - ข้าราชการตารวจ ครอบครัว
และประชาชนได้รับบริการสุขภาพทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานทัว่ ถึง
และเป็นธรรม
1.14.2 พัฒนาความสอดคล้องของหลักประกันสุขภาพทุกระบบเพือ่
ความยั่งยืนและเป็นธรรม
ประเด็นนโยบายที่ 4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและ
สังคม
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.5(1) ประชาชนทุกช่วงวัย
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทัว่ ถึงเป็นธรรมและ
มีคณ
ุ ภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - ประชาชนมีความปลอดภัยจากการ
ใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทัว่ ถึง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - ประชาชนมีความปลอดภัย
จากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดทัว่ ถึง
4.5.14 น้อมนาหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดาริไปสู่
การปฏิบัตอิ ย่างเข้มข้นในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุตธิ รรม
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 8.2(1) ระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
สอดคล้องตามหลักนิตธิ รรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - ประชาชนได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพือ่ สนันสนุนงานสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา
8.2.13 จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมแบบครบวงจรทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ ที่
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - ประชาชนได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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1.5.5 อานวยความเป็นธรรมและความยุตธิ รรมแก่คนทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทียม ทัง้ ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ประชาชนผู้บริสทุ ธิ์ และบุคคล
ผู้ดอ้ ยโอกาสเพือ่ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อรัฐ

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 8.2(2) ประชาชนทุกระดับ
ได้รับการปฏิบัตแิ ละบังคับใช้ทางกฎหมายด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม
8.2.13 จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมแบบครบวงจรทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ ที่

PLN52RDOC1001_SHEET2 ข้อมูล ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 25007 สานักงานตารวจแห่งชาติหน่วยปฏิบัติ : 250070000025 สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(ผู้พมิ พ์รายงาน : พล.ต.ต.จานงค์ รัตนกุล วันที่ : 17 ตุลาคม 2554 เวลา : 11:03:46)

รายการ
หน่วยนับ
รวมทัง้ สิ้น
นโยบายที่ 1 นโยบาย
เร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดาเนินการในปีแรก

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2555
งปม.
นอกงปม.
รวม

ปีงบประมาณ 2556
งปม.
นอกง
รวม
ปม.

ปีงบประมาณ 2557
งปม.
นอกง
รวม
ปม.

หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ปีงบประมาณ 2554-2557
ผู้รบั ผิดชอบ
งปม.
นอกงปม.
รวม

659.9387

145.0000
-

69,154.9187
659.9387

88,087.9172
3,658.0969

155.0000
-

88,242.9172
3,658.0969

91,900.7796
4,255.1990

-

91,900.7796
4,255.1990

91,370.8985
3,923.8530

-

91,370.8985
3,923.8530

340,369.5141
12,497.0877

300.0000
-

340,669.5141
12,497.0877

ประเด็นนโยบายที่ 1.2
กาหนดให้การแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

1,937.2935

-

1,937.2935

1,457.2935

-

1,457.2935

5,630.5557

-

5,630.5557

ภารกิจพืน้ ฐาน

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

1,937.2935

-

1,937.2935

1,457.2935

-

1,457.2935

5,630.5557

-

5,630.5557

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - สังคมและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และปลอดจากการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
รวมทั้งผู้มีอทิ ธิพลที่
เกีย่ วข้องกับยาเสพติด

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

1,937.2935

-

1,937.2935

1,457.2935

-

1,457.2935

5,630.5557

-

5,630.5557

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - สังคมและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และปลอดจากการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
รวมทั้งผู้มีอทิ ธิพลที่
เกีย่ วข้องกับยาเสพติด

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

1,937.2935

-

1,937.2935

1,457.2935

-

1,457.2935

5,630.5557

-

5,630.5557

ผลผลิต/โครงการ : การ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

1,937.2935

-

1,937.2935

1,457.2935

-

1,457.2935

5,630.5557

-

5,630.5557

69,009.9187

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
การดาเนินคดีกบั ผู้กระทา
ความผิดเกีย่ วกับยาเสพ
ติด จานวนไม่น้อยกว่า>>

ราย

70,500

73,000

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตารวจไม่น้อย
กว่า>>

ร้อยละ

80

80

80

80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
ระยะเวลาการสอบสวน
คดียาเสพติดรายสาคัญ
เสร็จสิ้นภายใน>>

วัน

60

60

60

60

กิจกรรม : การสืบสวน
ปราบปรามผู้ผลิตและ
ผู้ค้ายาเสพติด

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

งปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

76,000 79,000

561.8770

-

561.8770

1,350.5830

-

1,350.5830

1,711.8465

-

1,711.8465

1,231.8465

-

1,231.8465

4,856.1530

-

4,856.1530

98.0617

-

98.0617

225.4470

-

225.4470

225.4470

-

225.4470

225.4470

-

225.4470

774.4027

-

774.4027

ประเด็นนโยบายที่ 1.5
เร่งนาสันติสุขและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
กลับมาสู่พนื้ ที่จงั หวัด
ชายแดนใต้

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

2,317.9055

-

2,317.9055

2,466.5595

-

2,466.5595

6,866.5320

-

6,866.5320

ภารกิจพืน้ ฐาน

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

2,317.9055

-

2,317.9055

2,466.5595

-

2,466.5595

6,866.5320

-

6,866.5320

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สถานการณ์
ความไม่สงบในพืน้ ที่
ชายแดนใต้ ลดความ
รุนแรง

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

2,317.9055

-

2,317.9055

2,466.5595

-

2,466.5595

6,866.5320

-

6,866.5320

กิจกรรม : การ
อานวยการและสนับสนุน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

งปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - เพิม่
ประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบ
ในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

2,317.9055

-

2,317.9055

2,466.5595

-

2,466.5595

6,866.5320

-

6,866.5320

ผลผลิต/โครงการ :
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบ
ในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

2,317.9055

-

2,317.9055

2,466.5595

-

2,466.5595

6,866.5320

-

6,866.5320

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

2,317.9055

-

2,317.9055

2,466.5595

-

2,466.5595

6,866.5320

-

6,866.5320

10,002.1346

-

10,002.1346

10,877.0513

-

10,877.0513

11,610.0594

-

11,610.0594

11,360.8378

-

11,360.8378

43,850.0831

-

43,850.0831

369.2180

-

369.2180

473.9069

-

473.9069

634.5266

-

634.5266

755.8925

-

755.8925

2,233.5440

-

2,233.5440

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
เหตุการณ์การก่อเหตุ
รุนแรงที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ
พืน้ ที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวน
เหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่า>>

ร้อยละ

5

5

5

5

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ประชาชนในพืน้ ที่มีความ
สงบสุขและพึงพอใจจาก
การเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์
เกีย่ วกับความมั่นคงของ
รัฐไม่น้อยกว่า>>

ร้อยละ

80

80

80

80

กิจกรรม : การเพิม่
ประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบ
ในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
นโยบายที่ 2 นโยบาย
ความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นนโยบายที่ 2.1
เทิดทูนและพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

ภารกิจพืน้ ฐาน

369.2180

-

369.2180

473.9069

-

473.9069

634.5266

-

634.5266

755.8925

-

755.8925

2,233.5440

-

2,233.5440

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ถวายและ
รักษาความปลอดภัย

315.3212

-

315.3212

411.6379

-

411.6379

572.2577

-

572.2577

693.6236

-

693.6236

1,992.8404

-

1,992.8404

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ถวายและ
รักษาความปลอดภัย
ถวายพระเกียรติองค์
พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์

315.3212

-

315.3212

411.6379

-

411.6379

572.2577

-

572.2577

693.6236

-

693.6236

1,992.8404

-

1,992.8404

ผลผลิต/โครงการ : การ
ถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริยแ์ ละพระ
บรมวงศานุวงศ์

315.3212

-

315.3212

411.6379

-

411.6379

572.2577

-

572.2577

693.6236

-

693.6236

1,992.8404

-

1,992.8404

กิจกรรม : การถวาย
ความปลอดภัย
พระมหากษัตริยแ์ ละพระ
บรมวงศานุวงศ์

315.3212

-

315.3212

411.6379

-

411.6379

572.2577

-

572.2577

693.6236

-

693.6236

1,992.8404

-

1,992.8404

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง:เสริมสร้าง
จิตสานึกและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้
ตระหนักถึง
พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ปกป้องการล่วงละเมิด
พระบรมเดชานุภาพ

53.8968

-

53.8968

62.2689

-

62.2689

62.2689

-

62.2689

62.2689

-

62.2689

240.7036

-

240.7036

ถวายพระเกียรติองค์
พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ถวายความปลอดภัยได้
สมพระเกียรติตามพระ
ราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุ
ระคายเคืองเบื้องพระ
ยุคลบาท>>

ร้อยละ

100

100

100

100

ผู้รบั ผิดชอบ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง:เสริมสร้าง
จิตสานึกและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้
ตระหนั
รายการกถึง
พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง หน่วยนับ
ปกป้องการล่วงละเมิด
พระบรมเดชานุภาพ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : เสริมสร้าง
จิตสานึกและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ปกป้องการล่วงละเมิด
พระบรมเดชานุภาพ

53.8968

-

53.8968

62.2689

-

62.2689

62.2689

-

62.2689

62.2689

-

62.2689

240.7036

-

240.7036

ผลผลิต/โครงการ :
โครงการสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

53.8968

-

53.8968

62.2689

-

62.2689

62.2689

-

62.2689

62.2689

-

62.2689

240.7036

-

240.7036

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
การรณรงค์สร้างจิตสานึก
และค่านิยมโดยชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ เพือ่
สร้างความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า>>

ครั้ง

3,116

3,116

3,116

3,116

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนครั้งในการรณรงค์
ผ่านสื่อเพือ่ เสริมสร้าง
จิตสานึกของประชาชน
ให้มีความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า>>

ครั้ง

3,650

3,650

3,650

3,650

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริยม์ ีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า>>

ร้อยละ

80

80

80

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ
กิจกรรม : การเสริมสร้าง
จิตสานึกและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

53.8968

-

53.8968

62.2689

-

62.2689

62.2689

-

62.2689

62.2689

-

62.2689

240.7036

-

240.7036

ประเด็นนโยบายที่ 2.3
พัฒนาและเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

9,632.9166

-

9,632.9166

10,403.1444

-

10,403.1444

10,975.5327

-

10,975.5327

10,604.9453

-

10,604.9453

41,616.5391

-

41,616.5391

ภารกิจพืน้ ฐาน

9,632.9166

-

9,632.9166

10,403.1444

-

10,403.1444

10,975.5327

-

10,975.5327

10,604.9453

-

10,604.9453

41,616.5391

-

41,616.5391

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - มีระบบการ
บริหารจัดการงานตรวจ
คนเข้าเมือง ระบบการ
ป้องกันการลักลอบเข้า
เมือง และการปราบปราม
จับกุมผลักดันคนต่างด้าว
เข้าเมืองผิดกฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

1,014.1399

-

1,014.1399

1,103.5467

-

1,103.5467

1,213.9014

-

1,213.9014

1,335.2915

-

1,335.2915

4,666.8795

-

4,666.8795

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - มีระบบ
การบริหารจัดการงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ระบบ
การป้องกันการลักลอบ
เข้าเมือง และการ
ปราบปรามจับกุม
ผลักดันคนต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1,014.1399

-

1,014.1399

1,103.5467

-

1,103.5467

1,213.9014

-

1,213.9014

1,335.2915

-

1,335.2915

4,666.8795

-

4,666.8795

ผลผลิต/โครงการ : การ
ป้องกันและการ
ปราบปรามการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและคน
ต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

1,014.1399

-

1,014.1399

1,103.5467

-

1,103.5467

1,213.9014

-

1,213.9014

1,335.2915

-

1,335.2915

4,666.8795

-

4,666.8795

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิด
กฎหมายที่ดาเนินการ
จับกุมผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักรไม่น้อย
กว่า>>

คน

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ประชาชนมีความพอใจ
ต่อการป้องกัน
ปราบปรามผลักดันคน
ต่างด้าวและการรับ
บริการตรวจอนุญาตไม่
น้อยกว่า>>

ร้อยละ

80

80

80

80

วัน

7

7

7

7

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
ระยะเวลาผลักดันคนต่าง
ด้าวลักลอบหลบหนีเข้า
เมือง โดยคดีถึงที่สุดแล้ว
และสานักงานตรวจคนเข้า
เมืองได้รับตัวไว้เพือ่
ดาเนินการผลักดันออก
นอกราชอาณาจักร
ภายใน>>

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

300,000 300,000 300,000 300,000

กิจกรรม : การป้องกัน
ปราบปรามการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและการ
ป้องกันปราบปรามคน
ต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

250.8858

-

250.8858

272.6288

-

272.6288

299.8917

-

299.8917

329.8808

-

329.8808

1,153.2871

-

1,153.2871

กิจกรรม : การตรวจ
บุคคลและพาหนะเดิน
ทางเข้า-ออก
ราชอาณาจักรและการ
อนุญาตให้คนต่างด้าว
พานักอยูใ่ นราชอาณาจักร

763.2541

-

763.2541

830.9179

-

830.9179

914.0097

-

914.0097

1,005.4107

-

1,005.4107

3,513.5923

-

3,513.5923

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชน
ในพืน้ ที่หมู่บ้านชายแดน
และเขตน่านน้ามีความ
มั่นคงปลอดภัย มีข่าว
กรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐ
และบุคคลสาคัญมีความ
มั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคาม การก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ

8,618.7767

-

8,618.7767

9,299.5977

-

9,299.5977

9,761.6314

-

9,761.6314

9,269.6538

-

9,269.6538

36,949.6596

-

36,949.6596

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ประชาชน
ในพืน้ ที่หมู่บ้านชายแดน
และเขตน่านน้ามีความ
มั่นคงปลอดภัย มีข่าว
กรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐ
และบุคคลสาคัญมีความ
มั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคาม การก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ

8,618.7767

-

8,618.7767

9,299.5977

-

9,299.5977

9,761.6314

-

9,761.6314

9,269.6538

-

9,269.6538

36,949.6596

-

36,949.6596

ผลผลิต/โครงการ : การ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง

8,618.7767

-

8,618.7767

9,299.5977

-

9,299.5977

9,761.6314

-

9,761.6314

9,269.6538

-

9,269.6538

36,949.6596

-

36,949.6596

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
การออกตรวจดูแลและ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตน่านน้า>>

ครั้ง/ปี

67,900

75,900

75,900 75,900

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
เรื่อง/ปี
ผลิตข่าวกรองที่เกีย่ วข้อง
กับความมั่นคงของ
ประเทศ การรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและ
สถานที่ที่ส่งให้กบั ผู้ใช้ข่าว
และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า>>

2,000

2,000

2,000

2,000

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
หมู่บ้านเป้าหมายที่
ดาเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนเพือ่
ความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ ไม่
น้อยกว่า>>

หมู่บ้าน

2,470

2,470

2,470

2,470

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ประชาชนในพืน้ ที่
เป้าหมายมีความสงบสุข
และพึงพอใจจากการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ที่เกีย่ วกับ
ความมั่นคงของรัฐและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตน่านน้าไม่
น้อยกว่า>>

ร้อยละ

80

80

80

80

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

กิจกรรม : การเฝ้าระวัง
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ชายแดนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
บริเวณพืน้ ที่ชายแดนเพือ่
ความมั่นคงของรัฐ

7,099.6764

-

7,099.6764

7,471.4987

-

7,471.4987

7,487.9942

-

7,487.9942

7,495.7144

-

7,495.7144

29,554.8837

-

29,554.8837

กิจกรรม : การดาเนินการ
ด้านการข่าวที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศและการ
รักษาความปลอดภัย
บุคคลสาคัญ

825.2909

-

825.2909

926.1448

-

926.1448

933.3003

-

933.3003

940.8851

-

940.8851

3,625.6211

-

3,625.6211

กิจกรรม : การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตน่านน้า
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยทางทะเล

693.8094

-

693.8094

901.9541

-

901.9541

1,340.3369

-

1,340.3369

833.0543

-

833.0543

3,769.1547

-

3,769.1547

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

189.9073

-

189.9073

208.8980

-

208.8980

624.8213

-

624.8213

นโยบายที่ 3 นโยบาย
เศรษฐกิจ

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

ประเด็นนโยบายที่ 3.3.3
นโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ : ภาคการ
ท่องเที่ยว การบริการ
และกีฬา

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

189.9073

-

189.9073

208.8980

-

208.8980

624.8213

-

624.8213

ภารกิจพืน้ ฐาน

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

189.9073

-

189.9073

208.8980

-

208.8980

624.8213

-

624.8213

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบ และได้รับการ
ช่วยเหลืออานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึงทัน
เหตุการณ์

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

189.9073

-

189.9073

208.8980

-

208.8980

624.8213

-

624.8213

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบ และได้รับการ
ช่วยเหลือ อานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึงทัน
เหตุการณ์

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

189.9073

-

189.9073

208.8980

-

208.8980

624.8213

-

624.8213

ผลผลิต/โครงการ : การ
รักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

189.9073

-

189.9073

208.8980

-

208.8980

624.8213

-

624.8213

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คดี/
ควบคุมคดีเกีย่ วกับความ นักท่องเที่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ยวหนึ่ง
ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ
แสนคน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไม่เกิน>>

20

20

20

20

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่
เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญตามเป้าหมาย/
นอกแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญตามเป้าหมายใน>>

นาที

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56
15/30

15/30

15/30

57

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

15/30

กิจกรรม : การเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

189.9073

-

189.9073

208.8980

-

208.8980

624.8213

-

624.8213

นโยบายที่ 4 นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต

4,288.2563

145.0000

4,433.2563

5,250.0673

155.0000

5,405.0673

5,773.9417

-

5,773.9417

5,613.0721

-

5,613.0721

20,925.3374

300.0000

21,225.3374

ประเด็นนโยบายที่ 4.3
นโยบายการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

1,653.0651

-

1,653.0651

1,372.7924

-

1,372.7924

4,945.5562

300.0000

5,245.5562

ภารกิจพืน้ ฐาน

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

1,653.0651

-

1,653.0651

1,372.7924

-

1,372.7924

4,945.5562

300.0000

5,245.5562

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ข้าราชการ
ตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานทั่วถึงและเป็น
ธรรม

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

1,653.0651

-

1,653.0651

1,372.7924

-

1,372.7924

4,945.5562

300.0000

5,245.5562

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ข้าราชการ
ตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานทั่วถึงและเป็น
ธรรม

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

1,653.0651

-

1,653.0651

1,372.7924

-

1,372.7924

4,945.5562

300.0000

5,245.5562

ผลผลิต/โครงการ : การ
ให้บริการสุขภาพ

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

1,653.0651

-

1,653.0651

1,372.7924

-

1,372.7924

4,945.5562

300.0000

5,245.5562

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้
มารับบริการสุขภาพ
(เฉพาะบุคคลภายนอก)
>>

ราย

350,000 350,000 350,000 350,000

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ
<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้มารับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า>>

ร้อยละ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

80

80

80

80

กิจกรรม : การตรวจ
รักษาทางการแพทย์และ
การให้บริการสุขภาพ

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

737.6520

145.0000

882.6520

1,067.1378

155.0000

1,222.1378

1,559.3980

-

1,559.3980

1,277.7741

-

1,277.7741

4,641.9618

300.0000

4,941.9618

48.6063

-

48.6063

62.3027

-

62.3027

91.6671

-

91.6671

93.0183

-

93.0183

295.5944

-

295.5944

กิจกรรม : การตรวจ
รักษาผู้ป่วยเอดส์และการ
ป้องกันการติดเชื้อเอดส์

2.0000

-

2.0000

2.0000

-

2.0000

2.0000

-

2.0000

2.0000

-

2.0000

8.0000

-

8.0000

ประเด็นนโยบายที่ 4.5
นโยบายความมั่นคงของ
ชีวิตและสังคม

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

4,120.8767

-

4,120.8767

4,240.2798

-

4,240.2798

15,979.7813

-

15,979.7813

ภารกิจพืน้ ฐาน

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

4,120.8767

-

4,120.8767

4,240.2798

-

4,240.2798

15,979.7813

-

15,979.7813

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : -ประชาชนมี
ความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มี
การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ทั่วถึง

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

4,120.8767

-

4,120.8767

4,240.2798

-

4,240.2798

15,979.7813

-

15,979.7813

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : -ประชาชนมี
ความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มี
การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดทั่วถึง

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

4,120.8767

-

4,120.8767

4,240.2798

-

4,240.2798

15,979.7813

-

15,979.7813

ผลผลิต/โครงการ : การ
อานวยการจราจร

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

4,120.8767

-

4,120.8767

4,240.2798

-

4,240.2798

15,979.7813

-

15,979.7813

กิจกรรม : การตรวจ
พิสูจน์ดา้ นนิตเิ วช

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
อัตราส่วนจานวน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุ
ทางถนนต่อจานวนรถจด
ทะเบียนแสนคัน>>

ราย

43

43

43

43

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุ
ทางถนนลดลง>>

ร้อยละ
เมื่อ
เทียบ
กับปีที่
ผ่านมา

1.5

1.5

1.5

1.5

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การ
แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้
เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่
เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯเทศบาล/นอกเขต
กรุงเทพฯ-เทศบาล
ภายใน>>

นาที

15/30

15/30

15/30

15/30

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

กิจกรรม : การปฏิบัตกิ าร
และอานวยการจราจร

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

4,120.8767

-

4,120.8767

4,240.2798

-

4,240.2798

15,979.7813

-

15,979.7813

นโยบายที่ 8 นโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

54,006.2161

-

54,006.2161

68,130.0588

-

68,130.0588

70,071.6722

-

70,071.6722

70,264.2375

-

70,264.2375

262,472.1846

-

262,472.1846

ประเด็นนโยบายที่ 8.2
กฎหมายและการยุตธิ รรม

54,006.2161

-

54,006.2161

68,130.0588

-

68,130.0588

70,071.6722

-

70,071.6722

70,264.2375

-

70,264.2375

262,472.1846

-

262,472.1846

ภารกิจพืน้ ฐาน

54,006.2161

-

54,006.2161

68,130.0588

-

68,130.0588

70,071.6722

-

70,071.6722

70,264.2375

-

70,264.2375

262,472.1846

-

262,472.1846

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและได้รับ
ความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

41,306.2391

-

41,306.2391

54,943.3573

-

54,943.3573

56,220.6466

-

56,220.6466

55,684.1708

-

55,684.1708

208,154.4138

-

208,154.4138

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : -ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและได้รับ
ความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

41,306.2391

-

41,306.2391

54,943.3573

-

54,943.3573

56,220.6466

-

56,220.6466

55,684.1708

-

55,684.1708

208,154.4138

-

208,154.4138

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

ผลผลิต/โครงการ : การ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

งปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

41,306.2391

-

41,306.2391

54,943.3573

-

54,943.3573

56,220.6466

-

56,220.6466

55,684.1708

-

55,684.1708

208,154.4138

-

208,154.4138

กิจกรรม : การป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
คดีเฉพาะทาง

-

-

-

1,738.6120

-

1,738.6120

1,083.6728

-

1,083.6728

1,131.4370

-

1,131.4370

3,953.7218

-

3,953.7218

กิจกรรม : การป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม

39,669.9334

-

39,669.9334

46,095.2125

-

46,095.2125

47,186.5431

-

47,186.5431

47,046.4017

-

47,046.4017

179,998.0908

-

179,998.0908

กิจกรรม : การชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์

164.7025

-

164.7025

172.9208

-

172.9208

172.9208

-

172.9208

172.9208

-

172.9208

683.4649

-

683.4649

กิจกรรม : การผลิตและ
ฝึกอบรมตารวจ

1,053.2231

-

1,053.2231

2,008.2412

-

2,008.2412

1,891.9642

-

1,891.9642

1,937.5804

-

1,937.5804

6,891.0089

-

6,891.0089

กิจกรรม : การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

347.0022

-

347.0022

667.7247

-

667.7247

558.8650

-

558.8650

447.2603

-

447.2603

2,020.8522

-

2,020.8522

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คดีตอ่
การควบคุมคดีอาญาซึ่งมี ประชากร
ผลต่อความปลอดภัยใน
หนึ่ง
ชีวิตและทรัพย์สินไม่
แสนคน
เกิน>>

177

177

177

177

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและมีความ
ศรัทธาต่อการปฏิบัตงิ าน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจไม่
น้อยกว่า>>

ร้อยละ

80

80

80

80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การ
แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่
ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุใน
เขต กทม.-เทศบาล/นอก
เขต กทม.-เทศบาล
ภายใน>>

นาที

15/30

15/30

15/30

15/30

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

กิจกรรม : การบริหาร
จัดการ

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

71.3779

-

71.3779

4,260.6461

-

4,260.6461

5,326.6808

-

5,326.6808

4,948.5706

-

4,948.5706

14,607.2753

-

14,607.2753

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชน
ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

12,699.9770

-

12,699.9770

13,186.7015

-

13,186.7015

13,851.0256

-

13,851.0256

14,580.0667

-

14,580.0667

54,317.7708

-

54,317.7708

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ประชาชน
ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

12,699.9770

-

12,699.9770

13,186.7015

-

13,186.7015

13,851.0256

-

13,851.0256

14,580.0667

-

14,580.0667

54,317.7708

-

54,317.7708

ผลผลิต/โครงการ : การ
อานวยความยุตธิ รรม

12,699.9770

-

12,699.9770

13,186.7015

-

13,186.7015

13,851.0256

-

13,851.0256

14,580.0667

-

14,580.0667

54,317.7708

-

54,317.7708

11,714.0541

-

11,714.0541

12,006.5340

-

12,006.5340

12,526.0878

-

12,526.0878

13,350.4697

-

13,350.4697

49,597.1455

-

49,597.1455

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คดีอาญาที่ดาเนินการใน
ชั้นพนักงานสอบสวนไม่
เกิน>>

คดี

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลการสั่งคดีในชั้น
พนักงานอัยการมี
ความเห็นสอดคล้องกับ
พนักงานสอบสวนไม่น้อย
กว่า>>

ร้อยละ

90

90

90

90

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
ร้อยละ
ระยะเวลาการสอบสวนคดี
เสร็จสิ้น สามารถส่ง
อัยการได้ภายใน
กาหนดเวลาไม่น้อยกว่า>>

90

90

90

90

กิจกรรม : การสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาในชั้น
พนักงานสอบสวน

564,930 564,930 564,930 564,930

ผู้รบั ผิดชอบ

รายการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
54
55
56

57

งปม.

ปีงบประมาณ 2554
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2555
นอกงปม.

รวม

งปม.

ปีงบประมาณ 2556
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557
นอกง
รวม
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557
นอกงปม.
รวม

กิจกรรม : การตรวจ
พิสูจน์หลักฐานและการ
ดาเนินการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ตารวจ

864.5323

-

864.5323

1,046.4949

-

1,046.4949

1,182.1194

-

1,182.1194

1,076.9717

-

1,076.9717

4,170.1183

-

4,170.1183

กิจกรรม : การสนับสนุน
การปฏิบัตดิ า้ นการ
สอบสวน

121.3906

-

121.3906

133.6727

-

133.6727

142.8184

-

142.8184

152.6254

-

152.6254

550.5070

-

550.5070

ผู้รบั ผิดชอบ
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ั ชาการตารวจแห่งชาติ
(ผู้พิมพ์รายงาน : พล.ต.ต.จานงค์ รัตนกุล วันที่ : 17 ตุลาคม 2554 เวลา : 11:03:46)

รายการ

สานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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55

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2554

งปม.

นอกงปม.

รวม

งปม.

หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ
2554-2557
นอกงปม.
รวม
รวม

69,009.9187

145.0000

69,154.9187

88,087.9172

155.0000

88,242.9172

340,669.5141

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดาเนินการในปีแรก

659.9387

-

659.9387

3,658.0969

-

3,658.0969

12,497.0877

ประเด็นนโยบายที่ 1.2 กาหนดให้การ
แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

5,630.5557

ภารกิจพื้นฐาน

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

5,630.5557

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด
รวมทั้งผู้มอี ทิ ธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

5,630.5557

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด
รวมทั้งผู้มอี ทิ ธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

5,630.5557

ผลผลิต/โครงการ : การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

659.9387

-

659.9387

1,576.0300

-

1,576.0300

5,630.5557

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดาเนินคดี
กับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จานวนไม่นอ้ ยกว่า>>

ราย

70,500

73,000

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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55

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ตารวจไม่นอ้ ยกว่า>>

ร้อยละ

80

80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการ
สอบสวนคดียาเสพติดรายสาคัญเสร็จสิ้น
ภายใน>>

วัน

60

60

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

กิจกรรม : การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิต
และผู้คา้ ยาเสพติด

561.8770

-

561.8770

1,350.5830

-

1,350.5830

4,856.1530

กิจกรรม : การอานวยการและสนับสนุน
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

98.0617

-

98.0617

225.4470

-

225.4470

774.4027

ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เร่งนาสันติสุข
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

6,866.5320

ภารกิจพื้นฐาน

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

6,866.5320

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน
ใต้ ลดความรุนแรง

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

6,866.5320

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

6,866.5320

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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55

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

6,866.5320

-

-

-

2,082.0669

-

2,082.0669

6,866.5320

นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ

10,002.1346

-

10,002.1346

10,877.0513

-

10,877.0513

43,850.0831

ประเด็นนโยบายที่ 2.1 เทิดทูนและ
พิทกั ษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

369.2180

-

369.2180

473.9069

-

473.9069

2,233.5440

ภารกิจพื้นฐาน

369.2180

-

369.2180

473.9069

-

473.9069

2,233.5440

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อ ร้อยละ
เหตุรุนแรงที่มผี ลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจานวน
เหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมาไม่นอ้ ยกว่า>>

5

5

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
ร้อยละ
พื้นที่มคี วามสงบสุขและพึงพอใจจากการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไม่นอ้ ยกว่า>>

80

80

กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

54

55

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวาย
พระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์

315.3212

-

315.3212

411.6379

-

411.6379

1,992.8404

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวาย
พระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์

315.3212

-

315.3212

411.6379

-

411.6379

1,992.8404

ผลผลิต/โครงการ : การถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์

315.3212

-

315.3212

411.6379

-

411.6379

1,992.8404

กิจกรรม : การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

315.3212

-

315.3212

411.6379

-

411.6379

1,992.8404

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
เสริมสร้างจิตสานึกและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึง
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วง
ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ

53.8968

-

53.8968

62.2689

-

62.2689

240.7036

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความ
ปลอดภัยได้สมพระเกียรติตามพระราช
ประสงค์ โดยไม่มเี หตุระคายเคืองเบื้อง
พระยุคลบาท>>

ร้อยละ

100

100

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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55

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
เสริมสร้างจิตสานึกและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริย์
รวมทั้งปกป้องการล่วงละเมิดพระบรมเด
ชานุภาพ

53.8968

-

53.8968

62.2689

-

62.2689

240.7036

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

53.8968

-

53.8968

62.2689

-

62.2689

240.7036

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้าง
จิตสานึกและค่านิยมโดยชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่
น้อยกว่า>>

ครั้ง

3,116

3,116

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนครั้งใน
การรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกของประชาชนให้มคี วาม
จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่
น้อยกว่า>>

ครั้ง

3,650

3,650

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์มคี วามพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่า>>

ร้อยละ

80

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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55

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

กิจกรรม : การเสริมสร้างจิตสานึกและ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

53.8968

-

53.8968

62.2689

-

62.2689

240.7036

ประเด็นนโยบายที่ 2.3 พัฒนาและ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

9,632.9166

-

9,632.9166

10,403.1444

-

10,403.1444

41,616.5391

ภารกิจพื้นฐาน

9,632.9166

-

9,632.9166

10,403.1444

-

10,403.1444

41,616.5391

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - มี
ระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า
เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้า
เมือง และการปราบปรามจับกุมผลักดัน
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1,014.1399

-

1,014.1399

1,103.5467

-

1,103.5467

4,666.8795

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - มี
ระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า
เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้า
เมือง และการปราบปรามจับกุม
ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

1,014.1399

-

1,014.1399

1,103.5467

-

1,103.5467

4,666.8795

ผลผลิต/โครงการ : การป้องกันและการ
ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
และคนต่างด้าวที่ไม่พงึ ปรารถนา

1,014.1399

-

1,014.1399

1,103.5467

-

1,103.5467

4,666.8795

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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55

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมายที่ดาเนินการจับกุม
ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม่นอ้ ย
กว่า>>

คน

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมี
ความพอใจต่อการป้องกันปราบปราม
ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการ
ตรวจอนุญาตไม่นอ้ ยกว่า>>

ร้อยละ

80

80

วัน

7

7

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดัน
คนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดย
คดีถึงที่สุดแล้ว และสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดาเนินการ
ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร
ภายใน>>

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

300,000 300,000

กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามการ
ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกัน
ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พงึ ปรารถนา

250.8858

-

250.8858

272.6288

-

272.6288

1,153.2871

กิจกรรม : การตรวจบุคคลและพาหนะ
เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการ
อนุญาตให้คนต่างด้าวพานักอยู่ใน
ราชอาณาจักร

763.2541

-

763.2541

830.9179

-

830.9179

3,513.5923

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

54

55

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่หมู่บา้ นชายแดนและ
เขตน่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าว
กรองที่มปี ระสิทธิภาพ รัฐและบุคคล
สาคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคาม การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ

8,618.7767

-

8,618.7767

9,299.5977

-

9,299.5977

36,949.6596

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่หมู่บา้ นชายแดนและ
เขตน่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าว
กรองที่มปี ระสิทธิภาพ รัฐและบุคคล
สาคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคาม การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ

8,618.7767

-

8,618.7767

9,299.5977

-

9,299.5977

36,949.6596

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง

8,618.7767

-

8,618.7767

9,299.5977

-

9,299.5977

36,949.6596

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การออกตรวจ
ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยใน
เขตน่านน้า>>

ครั้ง/ปี

67,900

75,900

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
การรักษาความปลอดภัยบุคคลและ
สถานที่ที่ส่งให้กบั ผู้ใช้ข่าวและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ไม่นอ้ ยกว่า>>

เรื่อง/ปี

2,000

2,000

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

54

55

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บา้ น
เป้าหมายที่ดาเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อ
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของ
รัฐ ไม่นอ้ ยกว่า>>

หมู่บา้ น

2,470

2,470

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึง
พอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขต
น่านน้าไม่นอ้ ยกว่า>>

ร้อยละ

80

80

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

กิจกรรม : การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน
เพื่อความมั่นคงของรัฐ

7,099.6764

-

7,099.6764

7,471.4987

-

7,471.4987

29,554.8837

กิจกรรม : การดาเนินการด้านการข่าวที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ

825.2909

-

825.2909

926.1448

-

926.1448

3,625.6211

กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต
น่านน้าและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยทางทะเล

693.8094

-

693.8094

901.9541

-

901.9541

3,769.1547

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

54

55

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

624.8213

ประเด็นนโยบายที่ 3.3.3 นโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยว
การบริการ และกีฬา

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

624.8213

ภารกิจพื้นฐาน

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

624.8213

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
และได้รับการช่วยเหลืออานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

624.8213

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
และได้รับการช่วยเหลือ อานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

624.8213

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยว

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

624.8213

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมคดี
เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไม่เกิน >>

คดี/
นักท่องเที่
ยวหนึ่ง
แสนคน

20

20

ผู้รับผิดชอบ

รายการ
<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตารวจไป
ถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญตาม
เป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ตามเป้าหมายใน>>

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

54

55

นาที

15/30

15/30

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว

53.3730

-

53.3730

172.6430

-

172.6430

624.8213

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต

4,288.2563

145.0000

4,433.2563

5,250.0673

155.0000

5,405.0673

21,225.3374

ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชน

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

5,245.5562

ภารกิจพื้นฐาน

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

5,245.5562

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ข้าราชการตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

5,245.5562

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ข้าราชการตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

5,245.5562

ผลผลิต/โครงการ : การให้บริการสุขภาพ

788.2583

145.0000

933.2583

1,131.4404

155.0000

1,286.4404

5,245.5562

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการ
สุขภาพ(เฉพาะบุคคลภายนอก)>>

ราย

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า>>

ร้อยละ

กิจกรรม : การตรวจรักษาทางการ
แพทย์และการให้บริการสุขภาพ

54

55

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

350,000 350,000

80

80

737.6520

145.0000

882.6520

1,067.1378

155.0000

1,222.1378

4,941.9618

กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์ดา้ นนิตเิ วช

48.6063

-

48.6063

62.3027

-

62.3027

295.5944

กิจกรรม : การตรวจรักษาผู้ปว่ ยเอดส์
และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์

2.0000

-

2.0000

2.0000

-

2.0000

8.0000

ประเด็นนโยบายที่ 4.5 นโยบายความ
มั่นคงของชีวิตและสังคม

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

15,979.7813

ภารกิจพื้นฐาน

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

15,979.7813

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั่วถึง

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

15,979.7813

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

15,979.7813

ผลผลิต/โครงการ : การอานวยการจราจร

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

15,979.7813

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

54

55

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราส่วน
จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทางถนน
ต่อจานวนรถจดทะเบียนแสนคัน>>

ราย

43

43

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุทางถนนลดลง>>

ร้อยละ
เมื่อเทียบ
กับปีที่
ผ่านมา

1.5

1.5

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การแจ้งเหตุทาง
โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่เกิด
เหตุในเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล/นอกเขต
กรุงเทพฯ-เทศบาล ภายใน>>

นาที

15/30

15/30

กิจกรรม : การปฏิบตั กิ ารและ
อานวยการจราจร

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

3,499.9980

-

3,499.9980

4,118.6269

-

4,118.6269

15,979.7813

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

54,006.2161

-

54,006.2161

68,130.0588

-

68,130.0588

262,472.1846

ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและ
การยุตธิ รรม

54,006.2161

-

54,006.2161

68,130.0588

-

68,130.0588

262,472.1846

ภารกิจพื้นฐาน

54,006.2161

-

54,006.2161

68,130.0588

-

68,130.0588

262,472.1846

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

41,306.2391

-

41,306.2391

54,943.3573

-

54,943.3573

208,154.4138

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

54

55

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

41,306.2391

-

41,306.2391

54,943.3573

-

54,943.3573

208,154.4138

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

41,306.2391

-

41,306.2391

54,943.3573

-

54,943.3573

208,154.4138

กิจกรรม : การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

-

-

-

1,738.6120

-

1,738.6120

3,953.7218

กิจกรรม : การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม

39,669.9334

-

39,669.9334

46,095.2125

-

46,095.2125

179,998.0908

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การควบคุม
คดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน>>

คดีตอ่
ประชากร
หนึ่งแสน
คน

177

177

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ตารวจไม่นอ้ ย
กว่า>>

ร้อยละ

80

80

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้
เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต
กทม.-เทศบาล/นอกเขต กทม.-เทศบาล
ภายใน>>

นาที

15/30

15/30

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

54

55

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

กิจกรรม : การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

164.7025

-

164.7025

172.9208

-

172.9208

683.4649

กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตารวจ

1,053.2231

-

1,053.2231

2,008.2412

-

2,008.2412

6,891.0089

กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

347.0022

-

347.0022

667.7247

-

667.7247

2,020.8522

71.3779

-

71.3779

4,260.6461

-

4,260.6461

14,607.2753

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

12,699.9770

-

12,699.9770

13,186.7015

-

13,186.7015

54,317.7708

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

12,699.9770

-

12,699.9770

13,186.7015

-

13,186.7015

54,317.7708

ผลผลิต/โครงการ : การอานวยความ
ยุตธิ รรม

12,699.9770

-

12,699.9770

13,186.7015

-

13,186.7015

54,317.7708

กิจกรรม : การบริหารจัดการ

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีอาญาที่
ดาเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนไม่
เกิน>>

คดี

564,930 564,930

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการสั่งคดีใน
ชั้นพนักงานอัยการมีความเห็น
สอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่นอ้ ย
กว่า>>

ร้อยละ

90

90

<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการ
สอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการ
ได้ภายในกาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า>>

ร้อยละ

90

90

ผู้รับผิดชอบ

รายการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

54

55

ปีงบประมาณ 2554
งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555
รวม

งปม.

นอกงปม.

รวม

ปีงบประมาณ
2554-2557
รวม

กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ในชั้นพนักงานสอบสวน

11,714.0541

-

11,714.0541

12,006.5340

-

12,006.5340

49,597.1455

กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์หลักฐานและ
การดาเนินการด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ตารวจ

864.5323

-

864.5323

1,046.4949

-

1,046.4949

4,170.1183

กิจกรรม : การสนับสนุนการปฏิบตั ดิ า้ น
การสอบสวน

121.3906

-

121.3906

133.6727

-

133.6727

550.5070

ผู้รับผิดชอบ

หน้าที่ 1
กพร. 03

pln52rdoc1003 ข้อมูล ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบตั กิ รม : 25007 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติหน่วยปฏิบตั ิ : 250070000025 สำนักงำนผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ
(ผู้พิมพ์รำยงำน : พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล วันที่ : 17 ตุลำคม 2554 เวลำ : 10:57:00)

แผนปฎิบตั ริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :1 นโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะเริ่มดาเนินการในปีแรก
ประเด็นนโยบายที่ :1.2 กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
หน่วย
นับ

54

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอก งป
ม.

งปม.

นอกงปม.

รวมทัง้ สิ้น
เป้าหมายเชิง
นโยบาย : 1.2(1)
ปัญหายาเสพติด
ลดลงและไม่ส่งผล
กระทบต่อความ
สงบสุขของสังคม

659.9387
659.9387

-

1,576.0300
1,576.0300

-

1,937.2935
1,937.2935

-

1,457.2935
1,457.2935

-

5,630.5557
5,630.5557

-

ภารกิจพืน้ ฐาน

659.9387

-

1,576.0300

-

1,937.2935

-

1,457.2935

-

5,630.5557

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

659.9387

-

1,576.0300

-

1,937.2935

-

1,457.2935

-

5,630.5557

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

659.9387

-

1,576.0300

-

1,937.2935

-

1,457.2935

-

5,630.5557

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

659.9387

-

1,576.0300

-

1,937.2935

-

1,457.2935

-

5,630.5557

-

กิจกรรม : การสืบสวนปราบปราม
ผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด

561.8770

-

1,350.5830

-

1,711.8465

-

1,231.8465

-

4,856.1530

-

98.0617

-

225.4470

-

225.4470

-

225.4470

-

774.4027

-

กิจกรรม : การอานวยการและ
สนับสนุนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

หน้าที่ 1
กพร. 03

pln52rdoc1003 ข้อมูล ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ขั้นทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 25007 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติหน่วยปฏิบัติ : 250070000025 สำนักงำนผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
(ผู้พมิ พ์รำยงำน : พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล วันที่ : 17 ตุลำคม 2554 เวลำ : 10:57:00)

นโยบายที่ :1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริม่ ดาเนินการในปีแรก
ประเด็นนโยบายที่ :1.5 เร่งนาสันติสขุ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
1.5(1) ประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้มคี วาม
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน ยาเสพติด
และภาครัฐสามารถ
ป้องกันและขจัดปัจจัย
สนับสนุนการก่อความ
ไม่สงบในพื้นที่ได้

ชื่อตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั
หน่วย 54
นับ

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอ
กง
ปม.

งปม.

นอกงปม.

-

-

2,082.0669
2,082.0669

-

2,317.9055
2,317.9055

-

2,466.5595
2,466.5595

-

6,866.5320
6,866.5320

-

-

-

2,082.0669
2,082.0669

-

2,317.9055
2,317.9055

-

2,466.5595
2,466.5595

-

6,866.5320
6,866.5320

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - เพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

6,866.5320

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

6,866.5320

-

กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

6,866.5320

-

ภารกิจพื้นฐาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน
ใต้ ลดความรุนแรง

หน้าที่ 1
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นนโยบายที่ :2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั
หน่วย 54
นับ

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอ
กง
ปม.

งปม.

นอกงปม.

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิง
นโยบาย : 2.1(2)
ประชาชนไทยทุก
หมู่เหล่ามีความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

369.2180
369.2180

-

473.9069
473.9069

-

634.5266
634.5266

-

755.8925
755.8925

-

2,233.5440
2,233.5440

-

ภารกิจพื้นฐาน

369.2180
315.3212

-

473.9069
411.6379

-

634.5266
572.2577

-

755.8925
693.6236

-

2,233.5440
1,992.8404

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวาย
พระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์

315.3212

-

411.6379

-

572.2577

-

693.6236

-

1,992.8404

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : การถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรม
วงศานุวงศ์

315.3212

-

411.6379

-

572.2577

-

693.6236

-

1,992.8404

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวาย
พระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน้าที่ 2
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นนโยบายที่ :2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั
หน่วย 54
นับ

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอ
กง
ปม.

งปม.

นอกงปม.

กิจกรรม : การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์

315.3212

-

411.6379

-

572.2577

-

693.6236

-

1,992.8404

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
เสริมสร้างจิตสานึกและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึง
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วง
ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ

53.8968

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

240.7036

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
เสริมสร้างจิตสานึกและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
รวมทั้งปกป้องการล่วงละเมิดพระบรม
เดชานุภาพ

53.8968

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

240.7036

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

53.8968

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

240.7036

-

กิจกรรม : การเสริมสร้างจิตสานึกและ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์

53.8968

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

240.7036

-

หน้าที่ 1
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประเด็นนโยบายที่ :2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทัง้ สิน้
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
2.3(5) ประเทศไทยมี
ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ทัง้ ใน
และนอกภูมภิ าคเอเชีย
ในการป้องกันสกัดกัน้
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพ
ติด
ภารกิจพืน้ ฐาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - มี
ระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า
เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง
และการปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - มี
ระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า
เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง
และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั
หน่วย 54
นับ

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอ
กง
ปม.

งปม.

นอกงปม.

9,632.9166
9,632.9166

-

10,403.1444
10,403.1444

-

10,975.5327
10,975.5327

-

10,604.9453
10,604.9453

-

41,616.5391
41,616.5391

-

9,632.9166
1,014.1399

-

10,403.1444
1,103.5467

-

10,975.5327
1,213.9014

-

10,604.9453
1,335.2915

-

41,616.5391
4,666.8795

-

1,014.1399

-

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

4,666.8795

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

หน้าที่ 2
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประเด็นนโยบายที่ :2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั
หน่วย 54
นับ

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอ
กง
ปม.

งปม.

นอกงปม.

รวมทัง้ สิน้
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
2.3(5) ประเทศไทยมี
ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ทัง้ ใน
และนอกภูมภิ าคเอเชีย
ในการป้องกันสกัดกัน้
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพ
ติด
ผลผลิต/โครงการ : การป้องกันและการ
ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
และคนต่างด้าวทีไ่ ม่พึงปรารถนา

9,632.9166
9,632.9166

-

10,403.1444
10,403.1444

-

10,975.5327
10,975.5327

-

10,604.9453
10,604.9453

-

41,616.5391
41,616.5391

-

1,014.1399

-

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

4,666.8795

-

กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามการ
ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกัน
ปราบปรามคนต่างด้าวทีไ่ ม่พึงปรารถนา

250.8858

-

272.6288

-

299.8917

-

329.8808

-

1,153.2871

-

กิจกรรม : การตรวจบุคคลและพาหนะเดิน
ทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวพานักอยูใ่ นราชอาณาจักร

763.2541

-

830.9179

-

914.0097

-

1,005.4107

-

3,513.5923

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพืน้ ทีห่ มูบ่ ้านชายแดนและเขต
น่านน้ามีความมัน่ คงปลอดภัย มีขา่ วกรองที่
มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสาคัญมีความ
มัน่ คงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

8,618.7767

-

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

36,949.6596

-

หน้าที่ 3
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประเด็นนโยบายที่ :2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทัง้ สิน้
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
2.3(5) ประเทศไทยมี
ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ทัง้ ใน
และนอกภูมภิ าคเอเชีย
ในการป้องกันสกัดกัน้
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพ
ติด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนในพืน้ ทีห่ มูบ่ ้านชายแดนและเขต
น่านน้ามีความมัน่ คงปลอดภัย มีขา่ วกรองที่
มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสาคัญมีความ
มัน่ คงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั
หน่วย 54
นับ

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอ
กง
ปม.

งปม.

นอกงปม.

9,632.9166
9,632.9166

-

10,403.1444
10,403.1444

-

10,975.5327
10,975.5327

-

10,604.9453
10,604.9453

-

41,616.5391
41,616.5391

-

8,618.7767

-

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

36,949.6596

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่ คง

8,618.7767

-

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

36,949.6596

-

กิจกรรม : การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนเพือ่
ความมัน่ คงของรัฐ

7,099.6764

-

7,471.4987

-

7,487.9942

-

7,495.7144

-

29,554.8837

-

กิจกรรม : การดาเนินการด้านการข่าวทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศและ
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ

825.2909

-

926.1448

-

933.3003

-

940.8851

-

3,625.6211

-

หน้าที่ 4
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประเด็นนโยบายที่ :2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทัง้ สิน้
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
2.3(5) ประเทศไทยมี
ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ทัง้ ใน
และนอกภูมภิ าคเอเชีย
ในการป้องกันสกัดกัน้
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพ
ติด
กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้า
และการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั
หน่วย 54
นับ

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอ
กง
ปม.

งปม.

นอกงปม.

9,632.9166
9,632.9166

-

10,403.1444
10,403.1444

-

10,975.5327
10,975.5327

-

10,604.9453
10,604.9453

-

41,616.5391
41,616.5391

-

693.8094

-

901.9541

-

1,340.3369

-

833.0543

-

3,769.1547

-

หน้าที่ 1
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ :3.3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิง
นโยบาย : 3.3.3(1)
การท่องเที่ยวมีการ
เติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน

ชื่อตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั
หน่วย 54
นับ

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอ
กง
ปม.

งปม.

นอกงปม.

53.3730
53.3730

-

172.6430
172.6430

-

189.9073
189.9073

-

208.8980
208.8980

-

624.8213
624.8213

-

53.3730
53.3730

-

172.6430
172.6430

-

189.9073
189.9073

-

208.8980
208.8980

-

624.8213
624.8213

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน ไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบ
และได้รับการช่วยเหลือ อานวย
ความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

53.3730

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

624.8213

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว

53.3730

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

624.8213

-

กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

53.3730

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

624.8213

-

ภารกิจพื้นฐาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน ไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบ
และได้รับการช่วยเหลืออานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

หน้าที่ 1
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
ประเด็นนโยบายที่ :4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทัง้ สิน้
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
4.3(3) ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดี มี
พฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสม สามารถ
ควบคุม และลดปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัย
พิบัติ และภัยสุขภาพ

ชือ่ ตัวชีว้ ดั

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ดั
หน่วย 54
นับ

55

56

57

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

งปม.

งปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอ
กง
ปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

788.2583
788.2583

145.0000
145.0000

1,131.4404
1,131.4404

155.0000
155.0000

1,653.0651
1,653.0651

-

1,372.7924
1,372.7924

-

4,945.5562
4,945.5562

300.0000
300.0000

788.2583
788.2583

145.0000
145.0000

1,131.4404
1,131.4404

155.0000
155.0000

1,653.0651
1,653.0651

-

1,372.7924
1,372.7924

-

4,945.5562
4,945.5562

300.0000
300.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ข้าราชการตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ
ได้มาตรฐานทัว่ ถึงและเป็นธรรม

788.2583

145.0000

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

4,945.5562

300.0000 สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : การให้บริการสุขภาพ

788.2583

145.0000

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

4,945.5562

300.0000

กิจกรรม : การตรวจรักษาทางการแพทย์
และการให้บริการสุขภาพ

737.6520

145.0000

1,067.1378

155.0000

1,559.3980

-

1,277.7741

-

4,641.9618

300.0000

กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์ดา้ นนิตเิ วช

48.6063

-

62.3027

-

91.6671

-

93.0183

-

295.5944

-

กิจกรรม : การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์
และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์

2.0000

-

2.0000

-

2.0000

-

2.0000

-

8.0000

-

ภารกิจพืน้ ฐาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ข้าราชการตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ
ได้มาตรฐานทัว่ ถึงและเป็นธรรม

หน้าที่ 1
กพร. 03

แผนปฎิบตั ริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประเด็นนโยบายที่ :4.5 นโยบายความมัน่ คงของชีวิตและสังคม
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
หน่วย 54
นับ

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกง
ปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอ
กง
ปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

รวมทัง้ สิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
4.5(1) ประชาชนทุก
ช่วงวัยได้รบั การ
คุ้มครองทางสังคม
อย่างทั่วถึงเป็นธรรม
และมีคุณภาพ

3,499.9980
3,499.9980

-

4,118.6269
4,118.6269

-

4,120.8767
4,120.8767

-

4,240.2798
4,240.2798

-

15,979.7813
15,979.7813

-

ภารกิจพืน้ ฐาน

3,499.9980
3,499.9980

-

4,118.6269
4,118.6269

-

4,120.8767
4,120.8767

-

4,240.2798
4,240.2798

-

15,979.7813
15,979.7813

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

3,499.9980

-

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

15,979.7813

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : การอานวย
การจราจร

3,499.9980

-

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

15,979.7813

-

กิจกรรม : การปฏิบตั ิการและ
อานวยการจราจร

3,499.9980

-

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

15,979.7813

#REF!

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั่วถึง

หน้าที่ 1
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ :8.2 กฎหมายและการยุตธิ รรม
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
8.2(1) ระบบกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย
สอดคล้องตามหลักนิติ
ธรรม

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

54

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอก งป
ม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอก
งปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

54,006.2161
12,699.9770

-

68,130.0588
13,186.7015

-

70,071.6722
13,851.0256

-

70,264.2375
14,580.0667

-

262,472.1846
54,317.7708

-

12,699.9770
12,699.9770

-

13,186.7015
13,186.7015

-

13,851.0256
13,851.0256

-

14,580.0667
14,580.0667

-

54,317.7708
54,317.7708

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

12,699.9770

-

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

54,317.7708

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : การอานวยความยุติธรรม

12,699.9770

-

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

54,317.7708

-

กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาใน
ชั้นพนักงานสอบสวน

11,714.0541

-

12,006.5340

-

12,526.0878

-

13,350.4697

-

49,597.1455

-

กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์หลักฐานและ
การดาเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ

864.5323

-

1,046.4949

-

1,182.1194

-

1,076.9717

-

4,170.1183

-

กิจกรรม : การสนับสนุนการปฏิบตั ิด้านการ
สอบสวน

121.3906

-

133.6727

-

142.8184

-

152.6254

-

550.5070

-

ภารกิจพื้นฐาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

หน้าที่ 2
กพร. 03

แผนปฎิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ :8.2 กฎหมายและการยุตธิ รรม
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

เป้าหมายเชิงนโยบาย :
8.2(2) ประชาชนทุก
ระดับได้รับการปฏิบตั ิ
และบังคับใช้ทาง
กฎหมายด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียม และ
เป็นธรรม

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

54

55

56

ปีงบประมาณ 2554
57

งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอก งป
ม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอก
งปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

41,306.2391

-

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

208,154.4138

-

41,306.2391
41,306.2391

-

54,943.3573
54,943.3573

-

56,220.6466
56,220.6466

-

55,684.1708
55,684.1708

-

208,154.4138
208,154.4138

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

41,306.2391

-

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

208,154.4138

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

41,306.2391

-

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

208,154.4138

-

กิจกรรม : การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

-

-

1,738.6120

-

1,083.6728

-

1,131.4370

-

3,953.7218

-

กิจกรรม : การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม

39,669.9334

-

46,095.2125

-

47,186.5431

-

47,046.4017

-

179,998.0908

-

กิจกรรม : การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

164.7025

-

172.9208

-

172.9208

-

172.9208

-

683.4649

-

กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตารวจ

1,053.2231

-

2,008.2412

-

1,891.9642

-

1,937.5804

-

6,891.0089

-

347.0022

-

667.7247

-

558.8650

-

447.2603

-

2,020.8522

-

71.3779

-

4,260.6461

-

5,326.6808

-

4,948.5706

-

14,607.2753

-

ภารกิจพื้นฐาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กิจกรรม : การบริหารจัดการ

หน้าที่ 1
กพร. 03

pln52rdoc1003_Sheet ข้อมูล ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ขัน้ ทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบตั ิกรม : 25007 สานักงานตารวจแห่งชาติหน่วยปฏิบตั ิ : 250070000025 สานักงานผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
(ผูพ้ มิ พ์รายงาน : พล.ต.ต.จานงค์ รัตนกุล วันที่ : 17 ตุลาคม 2554 เวลา : 10:57:00)

ประเด็นนโยบายที่ :1.2 กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย
: 1.2(1) ปัญหายา
เสพติดลดลงและไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ความสงบสุขของสังคม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิตโครงการ /
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2555
งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

1,576.0300
1,576.0300

-

1,937.2935
1,937.2935

-

1,457.2935
1,457.2935

-

1,457.2935
1,457.2935

-

6,427.9105
6,427.9105

-

1,576.0300
1,576.0300

-

1,937.2935
1,937.2935

-

1,457.2935
1,457.2935

-

1,457.2935
1,457.2935

-

6,427.9105
6,427.9105

-

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - สังคมและชุมชน
มีความเข้มแข็งและปลอดจาก
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
รวมทัง้ ผู้มีอิทธิพลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

1,576.0300

-

1,937.2935

-

1,457.2935

-

1,457.2935

-

6,427.9105

-

ผลผลิต/โครงการ : การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

1,576.0300

-

1,937.2935

-

1,457.2935

-

1,457.2935

-

6,427.9105

-

กิจกรรม : การสืบสวน
ปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายา
เสพติด

1,350.5830

-

1,711.8465

-

1,231.8465

-

1,231.8465

-

5,526.1225

-

กิจกรรม : การอานวยการและ
สนับสนุนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

225.4470

-

225.4470

-

225.4470

-

225.4470

-

901.7880

-

ภารกิจพืน้ ฐาน
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - สังคมและชุมชนมี
ความเข้มแข็งและปลอดจาก
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
รวมทัง้ ผู้มีอิทธิพลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 1
กพร. 03

แผนปฎิบตั ริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริม่ ดาเนินการในปีแรก
ประเด็นนโยบายที่ :1.5 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสูพ่ นื้ ที่จังหวัดชายแดนใต้
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิน้
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
1.5(1) ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ยา
เสพติด และภาครัฐ
สามารถป้องกันและขจัด
ปัจจัยสนับสนุนการก่อ
ความไม่สงบในพื้นที่ได้

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2555

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

2,082.0669
2,082.0669

-

2,317.9055
2,317.9055

-

2,466.5595
2,466.5595

-

2,687.4989
2,687.4989

-

9,554.0309
9,554.0309

-

2,082.0669
2,082.0669

-

2,317.9055
2,317.9055

-

2,466.5595
2,466.5595

-

2,687.4989
2,687.4989

-

9,554.0309
9,554.0309

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

2,687.4989

-

9,554.0309

-

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

2,687.4989

-

9,554.0309

-

กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

2,687.4989

-

9,554.0309

-

ภารกิจพื้นฐาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
ชายแดนใต้ ลดความรุนแรง

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 1
กพร. 03

แผนปฎิบตั ริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :2 นโยบายความมัน่ คงของรัฐ
ประเด็นนโยบายที่ :2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

ปีงบประมาณ 2555

งปม.
634.5266
634.5266

473.9069
411.6379

-

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ถวายและรักษา
ความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ
องค์พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์

411.6379

ผลผลิต/โครงการ : การถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรม : การถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์

ภารกิจพืน้ ฐาน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
: - ถวายและรักษาความ
ปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศา
นุวงศ์และธารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
: เสริมสร้างจิตสานึกและสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้
ตระหนักถึงพระมหากษัตริย์
รวมทัง้ ปกป้องการล่วงละเมิด
พระบรมเดชานุภาพ

งปม.
473.9069
473.9069

ปีงบประมาณ 2556

-

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิง
นโยบาย : 2.1(2)
ประชาชนไทยทุก
หมู่เหล่ามีความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.
-

งปม.
755.8925
755.8925

634.5266
572.2577

-

-

572.2577

411.6379

-

411.6379

62.2689

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.
-

งปม.
852.7391
852.7391

755.8925
693.6236

-

-

693.6236

572.2577

-

-

572.2577

-

62.2689

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

งปม.
2,717.0651
2,717.0651

นอกงปม.

852.7391
790.4702

-

2,717.0651
2,467.9894

-

-

790.4702

-

2,467.9894

-

693.6236

-

790.4702

-

2,467.9894

-

-

693.6236

-

790.4702

-

2,467.9894

-

-

62.2689

-

62.2689

-

249.0757

-

-

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 2
กพร. 03

แผนปฎิบตั ริ าชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายที่ :2 นโยบายความมัน่ คงของรัฐ
ประเด็นนโยบายที่ :2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการ

รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กิจกกรรม
: เสริมผลผลิ
สร้างจิตต/สานึ
และสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้
ตระหนักถึงพระมหากษัตริย์
รวมทัง้ ปกป้องการล่วงละเมิด
พระบรมเดชานุภาพ

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2555

งปม.
473.9069

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.
-

งปม.
634.5266

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.
-

งปม.
755.8925

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.
-

งปม.
852.7391

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.
-

งปม.
2,717.0651

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.
-

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : เสริมสร้างจิตสานึก
และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ รวมทัง้
ปกป้องการล่วงละเมิดพระบรม
เดชานุภาพ

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

249.0757

-

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ
สร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

249.0757

-

กิจกรรม : การเสริมสร้าง
จิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

249.0757

-

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 1
กพร. 03

ประเด็นนโยบายที่ :2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
2.3(5) ประเทศไทยมี
ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ทัง้ ใน
และนอกภูมิภาคเอเชีย
ในการป้องกันสกัดกั้น
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพ
ติด
ภารกิจพืน้ ฐาน
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - มีระบบการ
บริหารจัดการงานตรวจคนเข้า
เมือง ระบบการป้องกันการ
ลักลอบเข้าเมือง และการ
ปราบปรามจับกุมผลักดันคน
ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - มีระบบการ
บริหารจัดการงานตรวจคนเข้า
เมือง ระบบการป้องกันการ
ลักลอบเข้าเมือง และการ
ปราบปรามจับกุม ผลักดันคน
ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2555
งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

10,403.1444
10,403.1444

-

10,975.5327
10,975.5327

-

10,604.9453
10,604.9453

-

10,792.8201
10,792.8201

-

42,776.4425
42,776.4425

-

10,403.1444
1,103.5467

-

10,975.5327
1,213.9014

-

10,604.9453
1,335.2915

-

10,792.8201
1,468.8207

-

42,776.4425
5,121.5602

-

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

1,468.8207

-

5,121.5602

-

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 2
กพร. 03

ประเด็นนโยบายที่ :2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
2.3(5) ประเทศไทยมี
ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ทัง้ ใน
และนอกภูมิภาคเอเชีย
ในการป้องกันสกัดกั้น
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพ
ติด

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2555
งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

10,403.1444

-

10,975.5327

-

10,604.9453

-

10,792.8201

-

42,776.4425

-

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

1,468.8207

-

5,121.5602

-

กิจกรรม : การป้องกัน
ปราบปรามการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองและการ
ป้องกันปราบปรามคนต่าง
ด้าวทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา

272.6288

-

299.8917

-

329.8808

-

362.8689

-

1,265.2703

-

กิจกรรม : การตรวจบุคคล
และพาหนะเดินทางเข้า-ออก
ราชอาณาจักรและการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวพานักอยูใ่ น
ราชอาณาจักร

830.9179

-

914.0097

-

1,005.4107

-

1,105.9517

-

3,856.2900

-

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชนใน
พืน้ ทีห่ มู่บา้ นชายแดนและเขต
น่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย
มีข่าวกรองทีม่ ีประสิทธิภาพ
รัฐและบุคคลสาคัญมีความ
มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

9,323.9994

-

37,654.8823

-

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ประชาชนใน
พืน้ ทีห่ มู่บา้ นชายแดนและเขต
น่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย
มีข่าวกรองทีม่ ีประสิทธิภาพ
รัฐและบุคคลสาคัญมีความ
มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

9,323.9994

-

37,654.8823

-

ผลผลิต/โครงการ : การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

9,323.9994

-

37,654.8823

-

ผลผลิต/โครงการ : การ
ป้องกันและการปราบปราม
การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
และคนต่างด้าวทีไ่ ม่พงึ
ปรารถนา

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 3
กพร. 03

ประเด็นนโยบายที่ :2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
2.3(5) ประเทศไทยมี
ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ทัง้ ใน
และนอกภูมิภาคเอเชีย
ในการป้องกันสกัดกั้น
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพ
ติด

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2555
งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

10,403.1444

-

10,975.5327

-

10,604.9453

-

10,792.8201

-

42,776.4425

-

กิจกรรม : การเฝ้าระวังแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ชายแดน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดน
เพือ่ ความมั่นคงของรัฐ

7,471.4987

-

7,487.9942

-

7,495.7144

-

7,508.6678

-

29,963.8751

-

กิจกรรม : การดาเนินการด้าน
การข่าวทีม่ ีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศและ
การรักษาความปลอดภัย
บุคคลสาคัญ

926.1448

-

933.3003

-

940.8851

-

948.9250

-

3,749.2552

-

กิจกรรม : การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตน่านน้า
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยทางทะเล

901.9541

-

1,340.3369

-

833.0543

-

866.4067

-

3,941.7520

-

หน้าที่ 1
กพร. 03

นโยบายที่ :3 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ :3.3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
รายการ

เป้าหมายบริการ
กระทรวง /
เป้าหมายบริการ
หน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิง
นโยบาย :
3.3.3(1) การ
ภารกิจ
พื้นฐาน

เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง
: - นักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
ไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบ และได้รับ
การช่วยเหลือ
อานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึง
เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน
: - นักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
ไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบ และได้รับ
การช่วยเหลือ
อานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึง
ผลผลิต/โครงการ :
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว
กิจกรรม : การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรักษาความ
ปลอดภัยและ
ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2555

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

172.6430
172.6430

-

189.9073
189.9073

-

208.8980
208.8980

-

229.7878
229.7878

-

801.2362
801.2362

-

172.6430
172.6430

-

189.9073
189.9073

-

208.8980
208.8980

-

229.7878
229.7878

-

801.2362
801.2362

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

229.7878

-

801.2362

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

229.7878

-

801.2362

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

229.7878

-

801.2362

-

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 1
กพร. 03

นโยบายที่ :4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายที่ :4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /
เป้าหมายบริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

งปม.
1,131.4404
1,131.4404

นอกงปม.
155.0000
155.0000

งปม.
1,653.0651
1,653.0651

1,131.4404
1,131.4404

155.0000
155.0000

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ข้าราชการ
ตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้
มาตรฐานทัว่ ถึงและเป็นธรรม

1,131.4404

ผลผลิต/โครงการ : การ
ให้บริการสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2557

-

งปม.
1,372.7924
1,372.7924

1,653.0651
1,653.0651

-

155.0000

1,653.0651

1,131.4404

155.0000

กิจกรรม : การตรวจรักษา
ทางการแพทย์และการ
ให้บริการสุขภาพ

1,067.1378

กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์
ด้านนิติเวช
กิจกรรม : การตรวจรักษา
ผู้ปว่ ยเอดส์และการป้องกัน
การติดเชื้อเอดส์

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
4.3(3) ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดี มี
พฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสม สามารถ
ควบคุม และลดปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัย
พิบตั ิ และภัยสุขภาพ
ภารกิจพืน้ ฐาน
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ข้าราชการ
ตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้
มาตรฐานทัว่ ถึงและเป็นธรรม

หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.
-

งปม.
981.7586
981.7586

1,372.7924
1,372.7924

-

-

1,372.7924

1,653.0651

-

155.0000

1,559.3980

62.3027

-

2.0000

-

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

งปม.
5,139.0565
5,139.0565

นอกงปม.
155.0000
155.0000

981.7586
981.7586

-

5,139.0565
5,139.0565

155.0000
155.0000

-

981.7586

-

5,139.0565

155.0000

1,372.7924

-

981.7586

-

5,139.0565

155.0000

-

1,277.7741

-

885.3080

-

4,789.6178

155.0000

91.6671

-

93.0183

-

94.4506

-

341.4387

-

2.0000

-

2.0000

-

2.0000

-

8.0000

-

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 1
กพร. 03

นโยบายที่ :4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายที่ :4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
รายการ

เป้าหมายบริการ
กระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2555

งปม.
4,120.8767
4,120.8767

4,118.6269
4,118.6269

-

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ประชาชน
มีความปลอดภัยจากการ
ใช้ยานพาหนะทางบก มี
การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดทั่วถึง

4,118.6269

ผลผลิต/โครงการ : การ
อานวยการจราจร
กิจกรรม : การ
ปฏิบัติการและ
อานวยการจราจร

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชน
มีความปลอดภัยจากการ
ใช้ยานพาหนะทางบก มี
การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ทั่วถึง

งปม.
4,118.6269
4,118.6269

ปีงบประมาณ 2556

-

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายเชิง
นโยบาย : 4.5(1)
ประชาชนทุก
ช่วงวัยได้รับการ
คุ้มครองทาง
สังคมอย่างทั่วถึง
เป็นธรรมและมี
คุณภาพ
ภารกิจพื้นฐาน

หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.
-

งปม.
4,240.2798
4,240.2798

4,120.8767
4,120.8767

-

-

4,120.8767

4,118.6269

-

4,118.6269

-

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.
-

งปม.
4,433.6271
4,433.6271

4,240.2798
4,240.2798

-

-

4,240.2798

4,120.8767

-

4,120.8767

-

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

งปม.
16,913.4103
16,913.4103

นอกงปม.

4,433.6271
4,433.6271

-

16,913.4103
16,913.4103

-

-

4,433.6271

-

16,913.4103

-

4,240.2798

-

4,433.6271

-

16,913.4103

-

4,240.2798

-

4,433.6271

-

16,913.4103

-

-

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 1
กพร. 03

นโยบายที่ :8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ :8.2 กฎหมายและการยุตธิ รรม
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

ปีงบประมาณ 2555

งปม.
70,264.2375

13,186.7015

-

13,851.0256

-

13,186.7015
13,186.7015

-

13,851.0256
13,851.0256

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

13,186.7015

-

ผลผลิต/โครงการ : การอานวยความ
ยุติธรรม

13,186.7015

กิจกรรม : การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ในชั้นพนักงานสอบสวน
กิจกรรม : การตรวจพิสูจน์หลักฐานและ
การดาเนินการด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ตารวจ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

กิจกรรม : การสนับสนุนการปฏิบตั ิด้าน
การสอบสวน

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2557

-

ภารกิจพืน้ ฐาน

งปม.
68,130.0588

ปีงบประมาณ 2556

งปม.
70,071.6722

เป้าหมายเชิงนโยบาย :
8.2(1) ระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมทัง้
ระบบมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย สอดคล้องตามหลัก
นิติธรรม

หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

-

รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายเชิงนโยบาย :
8.2(2) ประชาชนทุกระดับ
ได้รับการปฏิบตั ิและบังคับ
ใช้ทางกฎหมายด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียม และเป็น
ธรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.
-

งปม.
71,230.3309

14,580.0667

-

-

14,580.0667
14,580.0667

13,851.0256

-

-

13,851.0256

12,006.5340

-

1,046.4949

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

-

279,696.2994

-

15,494.8055

-

57,112.5993

-

-

15,494.8055
15,494.8055

-

57,112.5993
57,112.5993

-

14,580.0667

-

15,494.8055

-

57,112.5993

-

-

14,580.0667

-

15,494.8055

-

57,112.5993

-

12,526.0878

-

13,350.4697

-

14,201.3560

-

52,084.4475

-

-

1,182.1194

-

1,076.9717

-

1,133.1869

-

4,438.7729

-

133.6727

-

142.8184

-

152.6254

-

160.2625

-

589.3789

-

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

55,735.5254

-

222,583.7001

-

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 2
กพร. 03

นโยบายที่ :8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ :8.2 กฎหมายและการยุตธิ รรม
รายการ

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน /
ผลผลิต / กิจกรรม

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

ปีงบประมาณ 2555

งปม.
70,071.6722

งปม.
70,264.2375

54,943.3573
54,943.3573

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

54,943.3573

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน

งปม.
71,230.3309

56,220.6466
56,220.6466

-

55,684.1708
55,684.1708

-

-

56,220.6466

-

55,684.1708

54,943.3573

-

56,220.6466

-

กิจกรรม : การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

1,738.6120

-

1,083.6728

กิจกรรม : การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม

46,095.2125

-

กิจกรรม : การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

172.9208

กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตารวจ
กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กิจกรรม : การบริหารจัดการ

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2557

-

ภารกิจพืน้ ฐาน

งปม.
68,130.0588

ปีงบประมาณ 2556

-

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ 55 56 57 58

ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

-

279,696.2994

-

55,735.5254
55,735.5254

-

222,583.7001
222,583.7001

-

-

55,735.5254

-

222,583.7001

-

55,684.1708

-

55,735.5254

-

222,583.7001

-

-

1,131.4370

-

1,182.0855

-

5,135.8073

-

47,186.5431

-

47,046.4017

-

48,994.9879

-

189,323.1453

-

-

172.9208

-

172.9208

-

172.9208

-

691.6832

-

2,008.2412

-

1,891.9642

-

1,937.5804

-

1,238.2783

-

7,076.0640

-

667.7247

-

558.8650

-

447.2603

-

455.9694

-

2,129.8194

-

4,260.6461

-

5,326.6808

-

4,948.5706

-

3,691.2836

-

18,227.1809

-

สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 1
กพร. 02
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แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

รวมทัง้ สิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย :
1.2(1) ปัญหายาเสพติด
ลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสงบสุขของสังคม

88,087.9172
1,576.0300

01-01-00- กลยุทธ์-วิธีการ : 1.2.1 ป้องกัน
000 และแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร
โดยบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
ตั้งแต่การขยายความร่วมมือทั้งใน
และต่างประเทศ เพือ่ สกัดกั้นยา
เสพติด และสารตั้งต้น การป้องกัน
กลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยาเสพติด การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับ
ผู้ผลิต ผู้ค้า การบาบัดฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง และ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและ

นอกงปม.
155.0000
-

91,900.7796
1,937.2935

1,576.0300

-

1,576.0300

-

นอกงปม.
-

91,370.8985
1,457.2935

1,937.2935

-

1,937.2935

-

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

-

92,665.8561
1,457.2935

1,457.2935

-

1,457.2935

-

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

-

364,025.4514
6,427.9105

155.0000

1,457.2935

-

6,427.9105

-

1,457.2935

-

6,427.9105

-

-

หน้าที่ 2
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

ปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด
รวมทั้งผู้มีอทิ ธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ปลอดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด
รวมทั้งผู้มีอทิ ธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด

1,576.0300

1576.03

-

0

1,937.2935

-

1,457.2935

-

1,457.2935

-

6,427.9105

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

1,937.2935

-

1,457.2935

-

1,457.2935

-

6,427.9105

-

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 1.5(1)
ประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ยาเสพติด และภาครัฐ
สามารถป้องกันและขจัดปัจจัย
สนับสนุนการก่อความไม่สงบใน
พืน้ ที่ได้

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

2,687.4989

-

9,554.0309

-

01-01-00- กลยุทธ์-วิธีการ : 1.5.2 เพิม่
000 ประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบ และสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน โดยให้ความสาคัญ
กับพืน้ ที่เสี่ยงภัย และคุ้มครองผู้
บริสุทธิ์ไม่ให้ถกู คุกคาม รวมทั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพิม่ ขึ้น
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันอย่าง
เข้มงวดมิให้ตดิ อาวุธกองกาลังที่
เป็นพลเรือนถูกนาไปใช้ เป็น
เครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพืน้ ที่

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

2,687.4989

-

9,554.0309

-

กลยุทธ์-วิธีการ : 1.5.2 เพิม่
ประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบ และสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน โดยให้ความสาคัญ
กับพืน้ ที่เสี่ยงภัย และคุ้มครองผู้
ธิ์ไม่ให้ถงกู นโยบาย
คุกคาม รวมทั
รหัสอ้างอิง บริเป้สาุทหมายเชิ
/ กลยุ้ง ทธ์ ปรับปรุงประสิทวิธิธภีกาพการ
าร
ดาเนินงานของชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพิม่ ขึ้น
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันอย่าง
เข้มงวดมิให้ตดิ อาวุธกองกาลังที่
เป็นพลเรือนถูกนาไปใช้ เป็น
เครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพืน้ ที่

หน้าที่ 3
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ชายแดน
ใต้ ลดความรุนแรง

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

2,687.4989

-

9,554.0309

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

2,687.4989

-

9,554.0309

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

2,317.9055

-

2,466.5595

-

2,687.4989

-

9,554.0309

-

โครงการ: โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

02-02-00000

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

เป้าหมายเชิงนโยบาย :
2.1(2) ประชาชนไทยทุกหมู่
เหล่ามีความจงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
กลยุทธ์-วิธีการ : 2.1.1
ถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริยแ์ ละพระ
บรมวงศานุวงศ์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระ

2082.06693

0

473.9069

-

634.5266

-

755.8925

-

852.7391

-

2,717.0651

-

473.9069

-

634.5266

-

755.8925

-

852.7391

-

2,717.0651

-

411.6379

-

572.2577

-

693.6236

-

790.4702

-

2,467.9894

-

หน้าที่ 4
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

เกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระ
เกียรติองค์ พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์

411.6379

411.63794

-

0

572.2577

-

693.6236

-

790.4702

-

2,467.9894

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

572.2577

-

693.6236

-

790.4702

-

2,467.9894

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
เสริมสร้างจิตสานึกและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึง
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วง
ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

249.0757

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
เสริมสร้างจิตสานึกและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
รวมทั้งปกป้องการล่วงละเมิดพระบรมเด
ชานุภาพ

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

249.0757

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

249.0757

-

โครงการ: โครงการสร้างจิตสานึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

62.26892

0

หน้าที่ 5
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 2.3(5)
ประเทศไทยมีความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ทั้งในและนอก
ภูมิภาคเอเชีย ในการป้องกันสกัดกั้น
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติด

10,403.1444

-

10,975.5327

-

10,604.9453

-

10,792.8201

-

42,776.4425

-

02-02-00- กลยุทธ์-วิธีการ : 1.5.2 เพิม่
000 ประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบ และสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

9,323.9994

-

37,654.8823

-

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

9,323.9994

-

37,654.8823

-

โดยให้ความสาคัญกับพืน้ ที่เสี่ยงภัย
และคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ถกู
คุกคาม รวมทั้งปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)
เพิม่ ขึ้น ตลอดจนมีมาตรการป้องกัน
อย่างเข้มงวดมิให้ตดิ อาวุธกองกาลัง
ที่เป็นพลเรือนถูกนาไปใช้ เป็น
เครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพืน้ ที่

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพืน้ ที่หมู่บ้านชายแดนและ
เขตน่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีขา่ ว
กรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคล
สาคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ

หน้าที่ 6
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - เป้าเป้หมายการให้
าหมายการให้
ริการกระทรวง
บริกบารกระทรวง
:- /
วิธีการ
เป้าหมายการให้
ารหน่วยงาน
ประชาชนในพื
น้ ที่หมูบ่บริ้ากนชายแดนและ
ผลผลิ
ต
/โครงการ
เขตน่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีขา่ ว
กรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคล
สาคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนในพืน้ ที่หมู่บ้านชายแดนและ
เขตน่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีขา่ ว
กรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคล
สาคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
คุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
02-02-00000

กลยุทธ์-วิธีการ : 2.5.1
พัฒนาขีดความสามารถ
ระบบการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้
หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดาเนินงานที่เหมาะสม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : - มี
ระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า
เมือง ระบบการป้องกัน

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

9,299.5977

9299.597693

-

0

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

9,761.6314

-

9,269.6538

-

9,323.9994

-

37,654.8823

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

9,761.6314

-

9,269.6538

-

9,323.9994

-

37,654.8823

-

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

1,468.8207

-

5,121.5602

-

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

1,468.8207

-

5,121.5602

-

หน้าที่ 7
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

การลักลอบเข้าเมือง และการ
ปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : - มี
ระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า
เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้า
เมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดัน
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต : การป้องกันและการ
ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
และคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

04-04-00000

1,103.5467

1103.5467

-

0

1,213.9014

-

1,335.2915

-

1,468.8207

-

5,121.5602

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

1,213.9014

-

1,335.2915

-

1,468.8207

-

5,121.5602

-

เป้าหมายเชิงนโยบาย :
3.3.3(1) การท่องเที่ยวมีการ
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

229.7878

-

801.2362

-

กลยุทธ์-วิธีการ : 3.3.3 (18)
พัฒนาระบบสายตรวจเพือ่
สร้างความเชื่อมั่นด้าน
บริการและความปลอดภัย
ให้กบั นักท่องเที่ยว

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

229.7878

-

801.2362

-

หน้าที่ 8
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบ
และได้รับการช่วยเหลืออานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

229.7878

-

801.2362

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ไม่ถกู เอารัดเอาเปรียบ
และได้รับการช่วยเหลือ อานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

229.7878

-

801.2362

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

189.9073

-

208.8980

-

229.7878

-

801.2362

-

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

03-03-00000

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

172.643

0

เป้าหมายเชิงนโยบาย :
4.3(3) ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสม สามารถควบคุม
และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
เรื้อรัง ภัยพิบัติ และภัย
สุขภาพ

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

981.7586

-

5,139.0565

155.0000

กลยุทธ์-วิธีการ : 1.14.2
พัฒนาความสอดคล้องของ
หลักประกันสุขภาพทุกระบบ
เพือ่ ความยั่งยืนและเป็นธรรม

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

981.7586

-

5,139.0565

155.0000

หน้าที่ 9
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ข้าราชการตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

981.7586

-

5,139.0565

155.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ข้าราชการตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

981.7586

-

5,139.0565

155.0000 สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

155

1,653.0651

-

1,372.7924

-

981.7586

-

5,139.0565

155.0000

ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ

03-03-00000

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

เป้าหมายเชิงนโยบาย :
4.5(1) ประชาชนทุกช่วงวัย
ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและมี
คุณภาพ
กลยุทธ์-วิธีการ : 4.5.14
น้อมนาหลักการแก้ไขปัญหา
จราจรตามแนวพระราชดาริ
ไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างเข้มข้น
ในทุกพืน้ ที่ของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั่วถึง

1131.440445
4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

4,433.6271

-

16,913.4103

-

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

4,433.6271

-

16,913.4103

-

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

4,433.6271

-

16,913.4103

-

หน้าที่ 10
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แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

ผลผลิต : การอานวยการจราจร

08-08-00000

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

4,118.6269

4118.626854

-

0

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

4,120.8767

-

4,240.2798

-

4,433.6271

-

16,913.4103

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

4,120.8767

-

4,240.2798

-

4,433.6271

-

16,913.4103

-

เป้าหมายเชิงนโยบาย :
8.2(1) ระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรมทั้ง
ระบบมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย สอดคล้องตามหลัก
นิตธิ รรม

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

15,494.8055

-

57,112.5993

-

กลยุทธ์-วิธีการ : 1.5.5
อานวยความเป็นธรรมและ
ความยุตธิ รรมแก่คนทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ และ
บุคคลผู้ดอ้ ยโอกาสเพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อรัฐ

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

15,494.8055

-

57,112.5993

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

15,494.8055

-

57,112.5993

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

15,494.8055

-

57,112.5993

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

หน้าที่ 11
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แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัสอ้างอิง เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต : การอานวยความยุตธิ รรม

หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

-

14,580.0667
55,684.1708

-

15,494.8055
55,735.5254

-

57,112.5993
222,583.7001

-

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

55,735.5254

-

222,583.7001

-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

55,735.5254

-

222,583.7001

-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

55,735.5254

-

222,583.7001

- สานักงาน
ตารวจ
แห่งชาติ

56,220.6466

-

55,684.1708

-

55,735.5254

-

222,583.7001

-

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

54943.35726

0

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

13,851.0256
56,220.6466

กลยุทธ์-วิธีการ : 8.2.13 จัด
ให้มีกลไกการบริหารจัดการ
ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมแบบครบวงจร
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ ที่

13186.7015
54,943.3573

นอกงปม.

ปีงบประมาณ 2558

-

เป้าหมายเชิงนโยบาย :
8.2(2) ประชาชนทุกระดับ
ได้รับการปฏิบัตแิ ละบังคับใช้
ทางกฎหมายด้วยความเสมอ
ภาคเท่าเทียม และเป็นธรรม
08-08-00000

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

0
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แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
รวมทัง้ สิ้น
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 1.2(1) ปัญหายา
ดลดลงและไม่
01-01- กลยุทธ์เสพติ
-วิธีการ
: 1.2.1 ป้อสงกั่งผลกระทบต่
น และแก้ไขอ
00- ปัญหายาเสพติดครบวงจร โดยบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ ตั้งแต่การขยายความร่วมมือทั้ง
ในและต่างประเทศ เพือ่ สกัดกั้นยาเสพติด และ
สารตั้งต้น การป้องกันกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยา
เสพติด การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับ
ผู้ผลิต ผู้ค้า การบาบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยา
เสพติด รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

69,009.9187
659.9387
659.9387

งปม.

145.0000
-

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

88,087.9172 155.0000 91,900.7796
1,576.0300
1,937.2935
1,576.0300
1,937.2935

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.
-

งปม.

-

91,370.8985
1,457.2935
1,457.2935

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.
-

งปม.

-

340,369.5141
5,630.5557
5,630.5557

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.
300.0000
-

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - สังคมและชุมชน
มีความเข้มแข็งและปลอดจาก
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
รวมทั้งผู้มีอทิ ธิพลที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

659.9387

-

1,576.0300

-

1,937.2935

-

1,457.2935

-

5,630.5557

-

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - สังคมและ
ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ปลอดจากการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด รวมทั้งผู้มี
อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด

659.9387

-

1,576.0300

-

1,937.2935

-

1,457.2935

-

5,630.5557

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
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แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
ผลผลิต : การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 1.5(1) ประชาชน
ในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด
และภาครัฐสามารถป้องกันและขจัด
ปัจจัยสนับสนุนการก่อความไม่สงบใน
พืน้ ที่ได้
01-01- กลยุทธ์-วิธีการ : 1.5.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการ
00- รักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุม
000 สถานการณ์ความไม่สงบ และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยให้ความสาคัญกับพืน้ ที่เสี่ยงภัย และ
คุ้มครองผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ถกู คุกคาม รวมทั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพิม่ ขึ้น
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดมิให้
ติดอาวุธกองกาลังที่เป็นพลเรือนถูกนาไปใช้ เป็น
เครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพืน้ ที่

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : สถานการณ์ความ
ไม่สงบในพืน้ ที่ชายแดนใต้ ลด
ความรุนแรง

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

659.9387

0

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

1,576.0300

-

1,937.2935

-

1,457.2935

-

5,630.5557

-

-

-

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

6,866.5320

-

-

-

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

6,866.5320

-

-

-

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

6,866.5320

-
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แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - เพิม่
ประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 2.1(2) ประชาชน
ไทยทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
02-0200000

โครงการ: โครงการ
เพิม่ ประสิทธิภาพ
การควบคุม
สถานการณ์ความ
ไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

กลยุทธ์-วิธีการ : 2.1.1 ถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรม
วงศานุวงศ์
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ถวายและรักษา
ความปลอดภัย ถวายพระ
เกียรติองค์พระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์และธารง
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.
-

งปม.
-

0

0

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

6,866.5320

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

2,082.0669

-

2,317.9055

-

2,466.5595

-

6,866.5320

-

369.2180

-

473.9069

-

634.5266

-

755.8925

-

2,233.5440

-

369.2180

-

473.9069

-

634.5266

-

755.8925

-

2,233.5440

-

315.3212

-

411.6379

-

572.2577

-

693.6236

-

1,992.8404

-

หน้าที่ 4
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ถวายและ
รักษาความปลอดภัย
ถวายพระเกียรติองค์
พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์และธารงไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์
ผลผลิต : การถวาย
ความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุ
วงศ์
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : เสริมสร้าง
จิตสานึกและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้ตระหนัก
ถึงพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ปกป้องการล่วงละเมิดพระบรม
เดชานุภาพ

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.
315.3212

งปม.
-

315.3212

53.8968

0

-

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

411.6379

-

572.2577

-

693.6236

-

1,992.8404

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

411.6379

-

572.2577

-

693.6236

-

1,992.8404

-

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

240.7036

-

หน้าที่ 5
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : เสริมสร้าง
จิตสานึกและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ปกป้องการล่วงละเมิดพระ
บรมเดชานุภาพ
โครงการ: โครงการ
สร้างจิตสานึกต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 2.3(5) ประเทศ
ไทยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้ง
ในและนอกภูมิภาคเอเชีย ในการป้องกัน
สกัดกั้น และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหา
ยาเสพติด
02-02- กลยุทธ์-วิธีการ : 1.5.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการ
00- รักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุม
000 สถานการณ์ความไม่สงบ และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยให้ความสาคัญกับพืน้ ที่เสี่ยงภัย และ
คุ้มครองผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ถกู คุกคาม รวมทั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพิม่ ขึ้น
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดมิให้
ติดอาวุธกองกาลังที่เป็นพลเรือนถูกนาไปใช้ เป็น
เครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพืน้ ที่

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.
53.8968

งปม.
-

53.8968

0

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

240.7036

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

62.2689

-

62.2689

-

62.2689

-

240.7036

-

9,632.9166

-

10,403.1444

-

10,975.5327

-

10,604.9453

-

41,616.5391

-

8,618.7767

-

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

36,949.6596

-

หน้าที่ 6
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส กลยุเป้ทาธ์หมายเชิ
กลยุททธ์ธิภ- าพการ
วิธีการ
เป้าหมายการให้บริการ
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
ปีงบประมาณ 2554
-วิธีการ ง: นโยบาย
1.5.2 เพิม่ / ประสิ
อ้างอิง รักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุม
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
สถานการณ์ความไม่สงบ และสร้างความ
โครงการ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยให้ความสาคัญกับพืน้ ที่เสี่ยงภัย และ
หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม.
นอกงปม.
คุ้มครองผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ถกู คุกคาม รวมทั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพิม่ ขึ้น
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดมิให้
ติดอาวุธกองกาลังที่เป็นพลเรือนถูกนาไปใช้ เป็น
เครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลในพืน้ ที่

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชนใน
พืน้ ที่หมู่บ้านชายแดนและ

ปีงบประมาณ 2555

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

8,618.7767

-

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

36,949.6596

-

8,618.7767

-

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

36,949.6596

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

เขตน่านน้ามีความมั่นคง
ปลอดภัย มีขา่ วกรองที่มี
ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคล
สาคัญมีความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคาม การก่อการ
ร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ประชาชนใน
พืน้ ที่หมู่บ้านชายแดนและเขต
น่านน้ามีความมั่นคงปลอดภัย
มีขา่ วกรองที่มีประสิทธิภาพ
รัฐและบุคคลสาคัญมีความ
มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ

หน้าที่ 7
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
ผลผลิต : การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง
02-0200000

กลยุทธ์-วิธีการ : 2.5.1 พัฒนาขีด
ความสามารถระบบการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง
รวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดาเนินงานที่เหมาะสม

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

8618.7767

0

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

9,299.5977

-

9,761.6314

-

9,269.6538

-

36,949.6596

-

1,014.1399

-

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

4,666.8795

-

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - มีระบบการ
บริหารจัดการงานตรวจคนเข้า
เมือง ระบบการป้องกันการ
ลักลอบเข้าเมือง และการ
ปราบปรามจับกุมผลักดันคน
ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

1,014.1399

-

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

4,666.8795

-

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - มีระบบการ
บริหารจัดการงานตรวจคน
เข้าเมือง ระบบการป้องกัน
การลักลอบเข้าเมือง และ
การปราบปรามจับกุม
ผลักดันคนต่างด้าวเข้า
เมืองผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1,014.1399

-

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

4,666.8795

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

หน้าที่ 8
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
ผลผลิต : การ
ป้องกันและการ
ปราบปรามการ
ลักลอบหลบหนีเข้า
เมืองและคนต่าง
ด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.3.3(1) การ
ท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
04-04- กลยุทธ์-วิธีการ : 3.3.3 (18) พัฒนาระบบสาย
00- ตรวจเพือ่ สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการและ
000 ความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยว

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

1014.1399

0

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

1,103.5467

-

1,213.9014

-

1,335.2915

-

4,666.8795

-

53.3730

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

624.8213

-

53.3730

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

624.8213

-

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - นักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ไม่ถกู เอารัดเอา
เปรียบ และได้รับการ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวก
อย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

53.3730

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

624.8213

-

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ไม่ถกู เอารัดเอา
เปรียบ และได้รับการ
ช่วยเหลือ อานวยความ
สะดวกอย่างทั่วถึงทัน
เหตุการณ์

53.3730

-

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

624.8213

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

หน้าที่ 9
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
ผลผลิต : การรักษา
ความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว

03-0300000

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.
53.373

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

0

172.6430

-

189.9073

-

208.8980

-

624.8213

-

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.3(3)
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มี
พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถ
ควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ

788.2583

145.0000

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

4,945.5562

300.0000

กลยุทธ์-วิธีการ : 1.14.2 พัฒนาความ
สอดคล้องของหลักประกันสุขภาพทุก
ระบบเพือ่ ความยั่งยืนและเป็นธรรม

788.2583

145.0000

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

4,945.5562

300.0000

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ข้าราชการ
ตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึง
และเป็นธรรม

788.2583

145.0000

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

4,945.5562

300.0000

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ข้าราชการ
ตารวจ ครอบครัวและ
ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานทั่วถึงและเป็น
ธรรม

788.2583

145.0000

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

4,945.5562

300.0000 สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

145

1,131.4404

155.0000

1,653.0651

-

1,372.7924

-

4,945.5562

300.0000

ผลผลิต : การ
ให้บริการสุขภาพ

788.2583

หน้าที่ 10
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54

03-0300000

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.5(1)
ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและมี
คุณภาพ
กลยุทธ์-วิธีการ : 4.5.14 น้อมนา
หลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนว
พระราชดาริไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างเข้มข้น
ในทุกพืน้ ที่ของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชนมี
ความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ทั่วถึง
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ประชาชนมี
ความปลอดภัยจากการใช้
ยานพาหนะทางบก มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดทั่วถึง
ผลผลิต : การ
อานวยการจราจร
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 8.2(1) ระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทั้ง
ระบบมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
สอดคล้องตามหลักนิตธิ รรม

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

3,499.9980

-

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

15,979.7813

-

3,499.9980

-

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

15,979.7813

-

3,499.9980

-

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

15,979.7813

-

3,499.9980

-

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

15,979.7813

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

4,118.6269

-

4,120.8767

-

4,240.2798

-

15,979.7813

-

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

54,317.7708

-

3499.998
12,699.9770

0
-

หน้าที่ 11
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
08-0800000

กลยุทธ์-วิธีการ : 1.5.5 อานวยความเป็น
ธรรมและความยุตธิ รรมแก่คนทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียม ทั้งผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง ประชาชนผู้บริสุทธิ์ และบุคคล
ผู้ดอ้ ยโอกาสเพือ่ สร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาต่อรัฐ

56

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

12,699.9770

-

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

54,317.7708

-

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชนได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

12,699.9770

-

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

54,317.7708

-

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ประชาชน
ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

12,699.9770

-

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

54,317.7708

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

13,186.7015

-

13,851.0256

-

14,580.0667

-

54,317.7708

-

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

208,154.4138

-

ผลผลิต : การ
อานวยความยุตธิ รรม
เป้าหมายเชิงนโยบาย : 8.2(2)
ประชาชนทุกระดับได้รับการปฏิบัตแิ ละ
บังคับใช้ทางกฎหมายด้วยความเสมอภาค
เท่าเทียม และเป็นธรรม

55

ปีงบประมาณ 2554

12699.977

41,306.2391

0

-

หน้าที่ 12
กพร. 02

แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558
กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
กรม : สานักงานตารวจแห่งชาติ
รหัส
อ้างอิง

เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง / เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ 54
08-0800000

กลยุทธ์-วิธีการ : 8.2.13 จัดให้มีกลไก
การบริหารจัดการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมแบบครบวงจรที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ ที่
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : - ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม
ผลผลิต : การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

55

56

ปีงบประมาณ 2554

57 งปม.

ปีงบประมาณ 2555

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2556

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2557

นอกงปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2554-2557

นอกงปม.

งปม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นอกงปม.

41,306.2391

-

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

208,154.4138

-

41,306.2391

-

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

208,154.4138

-

41,306.2391

-

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

208,154.4138

- สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

54,943.3573

-

56,220.6466

-

55,684.1708

-

208,154.4138

-

41306.2391

0

ภาคผนวก

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ตารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่
ทาและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งสาคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า เป้าหมายการทางานของตารวจคือความผาสุกของประชาชน
ค่านิยมสานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณา
แล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากรในองค์การ
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่
-สมรรถนะ
(Competency)
-สุจริต เป็นธรรม
(Overall Fairness)
-ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
-บริการด้วยใจ
(Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางานของ
บุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค
เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
อย่างเท่าเทียมกัน
พันธกิจ
1. ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บงั เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล
9

3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และ
รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นทีเ่ ชื่อมัน่ และศรัทธา
4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

10

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
แนวทางที่สานักงานตารวจแห่งชาติใช้ในการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสานักงานตารวจแห่งชาติ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อได้ขับเคลื่อนองค์การไปสู่การ “เป็นตารวจมืออาชีพ เพือ่ ความผาสุกของ
ประชาชน” ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : 1.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
1.1.1 เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อ
ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุง่ เน้นภารกิจสาคัญ ดังนี้
1) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
2) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3) แก้ไขปัญหาความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
5) ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว
6) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
7) ปฏิบตั ิการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
8) เตรียมความพร้อมขององค์การเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
9) รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน
เป้าประสงค์ : 1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.๓.1 ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ
1.3.2 ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดาเนินงานให้แก่ประชาชน
ได้รบั รู้
เป้าประสงค์ : 1.4 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครือ่ งมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์
1.4.1 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัตงิ าน
1.4.2 พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการ

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.4.3 กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่ งใช้พิเศษ ที่ทันสมัย
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
1.4.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
พิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
2.1.1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ
2.1.2 นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้
กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมชิ อบอย่างจริงจัง
2.1.3 มุ่งมัน่ ทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน
2.1.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิศ์ รี จริยธรรมและหลักภาระ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีม่ ีต่อสังคม
2.๑.5 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตารวจในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : 2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัตงิ านของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
2.2.1 ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
โปร่งใส สามารตรวจสอบได้
2.2.2 เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ
2.2.3 ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชน
และชุมชนเป็นศูนย์กลาง
2.2.4 นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
2.2.5 ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ : 2.3 มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์
2.3.1 กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านของสถานีตารวจและงานบริการประชาชน
2.3.2 ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานของสถานีตารวจ และงานบริการ
ประชาชน
2.3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขัน้ ตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง ๆ
2.3.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามมาตรฐาน คูม่ ือการปฏิบตั ิงานที่กาหนด

2.3.5 เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ
2.3.6 พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
เป้าประสงค์ : 2.4 บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
2.4.1 กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่อง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสม ตามมาตรฐานที่
กาหนด
2.4.2 จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 1 ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิ
2.4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์
มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีสว่ นร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าประสงค์ : 3.2 การมีสว่ นร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
3.2.1 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/ หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่
ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ตารวจ
3.2.2 สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กบั ประชาชนและเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
3.3.3 ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบตั ิ ตลอดจนแนวทางการประเมินผล
การเข้ามามีสว่ นร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
ให้มีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสม
กับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์ : 3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
กลยุทธ์
3.3.1 บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการ
เชื่อมโยงการดาเนินงานการมีสว่ นร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
3.3.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
เป้าประสงค์ : 3.4 หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
ประชาชน
กลยุทธ์
3.4.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและเป้าหมายการทางาน
ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ทางานตามแนวคิด Community Policing
3.4.2 จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีสว่ นร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน
อาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและชนิดของ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ และให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอืน่ ๆ

3.4.3 ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
4.1.1 การบริหารที่มงุ่ เน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
4.1.2 พัฒนาระบบการจัดทาแผนงานงบประมาณ ขับเคลือ่ น ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
4.1.3 พัฒนาองค์การ และโครงสร้างองค์การให้มคี วามสอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
4.2.1 สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จงู ใจต่อการปฏิบัติงาน
4.2.2 สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน
4.2.3 วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ
4.2.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ยดึ
หลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม
4.2.5 ปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ สายงานและ
ความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิศ์ รี
4.2.6 จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานภายในองค์การ
4.2.7 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง เพื่อให้
คนดีและคนเก่งได้รบั การส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง
4.2.8 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
4.2.9 ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทกั ษะ ทางด้านวิชาชีพ และการ
ดารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุ
ราชการ
4.2.10 สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการทางาน โดย
คานึงถึงความคุ้มค่า และต้นทุนในการทางานเพื่อให้ผลงานมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น
เป้าประสงค์ : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
4.3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและด้านการตรวจราชการ
4.3.2 กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานทีท่ าการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะทีจ่ าเป็นและเพียงพอต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่

4.3.3 สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สนิ และสิ่งของ
หลวง
เป้าประสงค์ : 4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ และนาระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
4.4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
4.4.2 พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มคี วาม
ครอบคลุมและต่อเนือ่ งภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ
4.4.3 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์
1.1 ภารกิจที่ได้รบั
มอบหมายเกิดผล
สัมฤทธิ์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1.1.เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน -ร้อยละความพึงพอใจของ
การตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาลโดยมุง่ เน้น ผู้กาหนดนโยบาย
ภารกิจสาคัญ ดังนี้
1) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระ
มหากษัตริย์
2) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3) แก้ไขปัญหาความมัน่ คงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
4) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
5) ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าว
6) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะ
เฉพาะทาง
7) ปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมัน่ คง
8) เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558
X

X+Y

X+2Y

X+3

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558

9) รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.2 ลดความหวาดกลัว - เพิม่ ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญา - ร้อยละความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรมของ กรรมทีส่ ร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และทีม่ ี ภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน
ผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ
ประชาชน

X

X-Y

X-2Y

X-3Y

1.3 มีระบบและกระ
บวนงานที่ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลที่มี
ประสิทธิภาพ

1.3.1 ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของ - จานวนกระบวนงานที่
หน่วยงานรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
ได้รบั การปรับปรุงพัฒนา
1.3.2 ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการใน
การดาเนินงานให้แก่ประชาชนได้รับรู้

X

X+Y

X+2Y

X+3Y

1.4 มีเทคโนโลยี
อุปกรณ์และเครื่องมือ
พิเศษรวมทั้งระบบ
สารสนเทศอัจฉริยะ

1.4.1 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.4.2 พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
1.4.3 กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้พิเศษ ที่ทันสมัย ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน

1.4.1.1 จานวนระบบ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพที่
สมบูรณ์และครบถ้วน

x

X +1

X +1

X +1

1.4.1.2 ร้อยละของครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอยู่

75

80

85

90

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1.4.4 พัฒนาบุคลากรให้มคี วามพร้อมในการใช้อปุ กรณ์ และจัดหาได้ตามกรอบ
เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเชือ่ มั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

2.1 สั งคมและประชาชน 2.1.1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
เชื่อมั่นต่อองค์กรตารวจ งาน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
2.1.2 นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กบั ข้าราชการตารวจที่
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
2.1.3 มุ่งทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมและประชาชน
2.1.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือศักดิ์ศรี
จริยธรรมและหลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มตี ่อ
สังคม
2.1.5 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการตารวจในทุกระดับ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- ร้อยละความเชือ่ มั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบตั ิงาน
ของตารวจ

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558
60

65

70

75

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

2.2 ผูร้ ับบริการมีความ 2.2.1 ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว - ร้อยละความพึงพอใจ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติ ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารตรวจสอบได้
ของประชาชนต่อการ
งานของตารวจ
2.2.2 เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ ให้บริการและการปฏิบตั ิ
- ประชาชนมี
2.2.3 ปรับทัศนคติและวิธกี ารทางานทีม่ ุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ งานของตารวจ
ความพึงพอใจต่อการ โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ให้บริการและการ
ปฏิบัติงานของตารวจ
- ลดความหวาด
กลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน
2.3 มีกระบวนงานที่ 2.3.1 กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้น - จานวนของกระบวนงาน
โปร่งใสมีมาตรฐาน
ตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานของ ที่ปรับปรุงแก้ไขให้ โปร่งใส
- มีกระบวนงานที่ สถานีตารวจและงานบริการประชาชน
และมีมาตรฐาน ตามแผน
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 2.3.2 ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงานของสถานี งานที่กาหนด
ของประชาชนและหน่วย ตารวจและ งานบริการประชาชน
งานต่าง ๆ
2.3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขัน้ ตอน
- มีการตรวจสอบ กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านให้ประชาชน
การปฏิบตั ิงานทีม่ ี
รับรูโ้ ดยใช้สื่อต่าง ๆ
ประสิทธิภาพ
2.3.4 พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ปฏิบตั ิตาม

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555
60

X

2556
2557
65
70

X+1

X+2

2558
75

X+3

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(จานวน)
2555 2556 2557 2558

หลักเกณฑ์และวิธกี ารตามมาตรฐาน คู่มอื การปฏิบตั ิงาน
ที่กาหนด
2.3.5 เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวนิ ัย
และเคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตารวจ
2.3.6 พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนว
ทางประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
2.4 บุคลากรและหน่วย 2.4.1 กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
งานมีครุภัณฑ์ ยุทโธป เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มี
ก ร ณ์ ย า น พ า ห น ะ ความเหมาะสม ตามมาตรฐาน ทีก่ าหนด
เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ 2.4.2 จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตาม ข้อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.4.1 ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอ ตามมาตร 2.4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ฐานการปฏิบัติงาน
ตรงต่อการใช้ประโยชน์ มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลและสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก

-ร้อยละของครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครือ่ งมือ เครื่องใช้ ที่มีอยู่
และจัดหาได้ตามกรอบ

X

X+1

X+2

X+3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชากร
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

3.1 การมีส่วนร่วมของ - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และ
ประชาชน เครือข่าย ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอาชญา
กรรมและให้บริการ
มีความเข้มแข็ง

- จานวนที่เพิ่มขึน้ ของ
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและ ให้บริการ
- ประชาชน
- เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

3.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การ

-ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและ
ให้บริการประชาชน

3.2.1 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัล
ตอบแทนคุณความดีแก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.2.2 สนับสนุน เงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับ
ประชาชนและเครือ ข่ายภาครั ฐและภาคเอกชนตาม
ความเหมาะสม

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(จานวน)
2555 2556 2557 2558
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558

แก้ไขปัญหาอาชญา
กรรมและให้บริการมี
ความพึงพอใจ

3.2.3 ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธกี ารปฏิบัติตลอด
จนแนวทางการประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มี
ความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้ อย่างเป็นรูป
ธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
3.3 แก้ไขกฎหมาย กฎ 3.3.1 บูรณาการกลไกที่เกีย่ วข้อง ทั้งภายในและภาย - ระดับความสาเร็จของการ 3
ระเบียบ คาสั่ง และข้อ นอกองค์การ ให้มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ
บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับ
เอื้อต่อการเข้ามามีสว่ น มีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัตงิ าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน เครือ 3.3.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และ ร่วมของประชาชนและเครือ
ข่ายภาครัฐ และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็น อุปสรรคต่อการเปิด โอกาสให้ ข่ายให้เหมาะสม
ภาคเอกชน
ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
3.4 หน่วยงานและบุคลา
กรนาแนวคิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เครือ
ข่ายภาครัฐ และภาคเอก
ชนมาใช้ในการแก้ไข

3.4.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและ - ร้อยละความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เป้าหมายการทางานของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ “การ ได้ส่วนเสียต่อตารวจที่นาแนวคิด
มีส่วนร่วมของประชาชนในการทางาน”
การดาเนินงานด้านการ
3.4.2 จัดทาฐานข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ทะเบียนอาสาสมัคร เครือข่ายภาครัฐ และ ภาคเอกชนและ หลักเกณฑ์ที่กาหนด
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ปัญหาอาชญากรรมและ ชนิดของกิจกรรมที่ดาเนินการและให้สามารถเชื่อมโยง
ให้บริการประชาชน ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงาน
อื่นๆ
3.4.3 ปรั บ โครงสร้ างหน่ ว ยงานและระบบต าแหน่ ง ให้
สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(คะแนน)
2555
2556 2557 2558

4.1 การบริหารโดยยึด 4.1.1 การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ - ค่าคะแนนตามผลการปฏิบัติ
หลักการบริหารกิจการ 4.1.2 พัฒนาระบบการจัดทาแผนงานงบประมาณ ราชการตามคารับรองการ
บ้านเมืองทีด่ ี
ขับเคลือ่ น ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานทั้งใน ปฏิบัติราชการประจาปี
ระดับองค์กรและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
4.1.3 พัฒนาองค์กร และโครงสร้างองค์กรให้มีความ
สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง

3.0

3.1

3.2

3.3

4.2 ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง 4.2.1 สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบตั ิ
และ ประชาชนผู้รับ งาน
บริการมีความพึงพอ 4.2.2 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ใจต่อการบริหารงานของ งาน
สานักงานตารวจ
4.2.3 วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการให้เหมาะสม
แห่งชาติ
และเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ
4.2.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยึดหลักความรู้ความสามารถ
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- ร้อยละของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
(ประชาชน/ ตารวจ/องค์กร) มี
ความพึงพอใจต่อการบริหาร
งานของสานักงานตารวจแห่ง
ชาติที่มคี วามรวดเร็ว และมี
ความเสมอภาคกัน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
โปร่งใส และเป็นธรรม
4.2 5. ปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทนให้กบั วิชา
ชีพ สายงานและความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีเกียรติ และสมศักดิ์ศรี
4.2.6 จัดทาและพัฒนาคู่มอื การปฏิบัตงิ านภายใน
องค์กร
4.2.7 ฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มขี ีด
ความสามารถสูง เพื่อให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่ง
เสริมอย่างต่อเนื่อง
4.2.8 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจ
4.2.9 ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ และการดารงชีวติ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม ให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ
4.2.10 สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและ อุทศิ
ตนในการทางาน โดยคานึงถึงความคุ้มค่า และต้นทุน
ในการทางานเพื่อให้ผลงานมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ)
2555 2556 2557 2558
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4.3 กระบวนการบริ 4.3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน ยุทธศาสตร์
หารจัดการที่มีประสิทธิ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยี
ภาพ
สารสนเทศและด้านการตรวจ ราชการ
4.3.2 กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทาการ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ยานพาหนะที่จาเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
4.3.3 สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ
ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.(ระดับ)
2555
2556 2557 2558

-ระดับความสาเร็จตามแผน X
การปรับปรุงระบบการบริหาร
ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประ
มาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านการตรวจราชการ

4.4 ข้าราชการตารวจมี 4.4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับ 4.4.1.1 ร้อยละของข้าราช
สมรรถนะสูงในการ ให้สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
การตารวจที่ได้รบั การพัฒนา
ปฏิบัตหิ น้าที่
แห่งชาติ
ความรู้ ความสามารถทักษะ
4.4.2 พัฒนารูปแบบ วิธกี ารและวางระบบในการพัฒนา ด้านภาควิชาการ และภาค
บุคลากรให้มคี วามครอบคลุม และต่อเนื่องภายใต้ขอ้ จา ปฏิบัติการให้มีความพร้อม ทั้ง
กัด ด้านงบประมาณ
ก่อนและขณะปฏิบตั หิ น้าที่
4.4.3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ 4.4.1.2 ร้อยละความพึง
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอืน่ ๆ ในกระบวนการ พอใจของผู้บังคับบัญชาต่อผล
ยุติธรรม
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ตารวจที่ผ่านการพัฒนาความ
รู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง
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