สารบัญ
• ความเปนมาและความสําคัญ........................................................................................................๒
• วิสัยทัศน/คานิยมองคการ/พันธกิจ .............................................................................................๓
• นโยบายรัฐบาลและการดําเนินตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ ...................................๔
• กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖ .............................................................................................. ๒๑
• จุดเนนและการดําเนินการประกอบคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖.......... ๒๕
• การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖.............................................................................................. ๒๖

๒
ความเปนมาและความสําคัญ
ความเปนมา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๓ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการของคณะรัฐมนตรีและมาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาวในแต
ละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการ
รายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ป พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๘ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่
กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติใหความเห็นชอบแลวเมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ความสําคัญ
หมวดงานคนหาชวยเหลือกูภัย ฝายกิจการพิเศษ กลุมงานการบิน กองบินตํารวจ จึงได
จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔และแผนปฏิบัติราชการ ๔ป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ซึ่งประกอบดวยวิสัยทัศนพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงคกลยุทธและหนวยรับผิดชอบนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติดังนี้

วิสัยทัศน
“ปฏิบัติการคนหาชวยเหลือกูภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง ของชาติ ศาสน กษัตริย และ
ความผาสุกของประชาชน”
หนวยคนหาชวยเหลือกูภัย กองบินตํารวจ ตองเปนหนวยที่มีขีดความสามารถในการคนหา
และผูประสบเหตุภัยพิบัติ ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการกอการราย โดยถือปฏิบัติงานตามหลัก
มาตรฐานการค น หาและกู ภั ย รวมถึงสนับ สนุน ภารกิจ ของสํานัก งานตํารวจแหงชาติตามที่ไดรั บ
มอบหมาย

๓
คานิยมสํานักงานตํารวจแหงชาติ
คานิยม (Core Values) หมายถึงความคิดหรือความเชื่อรวมกันขององคการซึ่งไดรับการพิจารณาแลว
วามีคุณคามีประโยชนถูกตองเหมาะสมดีงามสมควรประกาศไวเพื่อกากับใหบุคลากรในองคการยึดถือ
และประพฤติปฏิบัติตามอันไดแก
TPAD เปนตัวยอของกองบินตํารวจ ที่มาจากคําวา Thai Police Aviation Division
T = Technology หมายถึง การใชองคความรู และวิธีการทางวิทยาศาสตร เพื่อบรรลุภารกิจที่
กําหนดไวอยางปลอดภัย
P = Professional หมายถึง ความเปนมืออาชีพ รูลึก รูรอบรูจริง ในงานที่ทําสูสากล
A = Attitude หมายถึง มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
D = Development หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงสุด

พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริยพระราชินีพระรัชทายาทผูสําเร็จราชการแทน
พระองคพระบรมวงศานุวงศผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะใหบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บังคับใชกฎหมายอํานวยความยุติธรรมใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาคเปนธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและชุมชนและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรใหเปนที่เชื่อมั่นและศรัทธา
๔) ยึดประชาชนเปนศูนยกลางสรางเครือขายชุมชนและองคการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาของสังคม
๕) พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพเพื่อสรางความเขมแข็งขององคการ
๖) ปฏิบัติภารกิจและคนหาและการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลสัมฤทธิ์

นโยบายรัฐบาล และการดําเนินตามแนวยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๔
นโยบายรัฐบาล และการดําเนินตามแนวยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑.นโยบายของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดใหมีการมอบนโยบายการบริหาร
ราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยไดเรียนเชิญ นางสาวยิ่ง
ลักษณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี มามอบนโยบายการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สรุป
ประเด็นได ดังนี้
๑.๑ การปราบปรามยาเสพติด ไดคงความหนักแนนตอไป ในเรื่อง
๑.๑.๑ การปองกัน การปราบปราม การบําบัดรักษา
๑.๑.๒ มีการทํางานแบบคูแฝดระหวางผูวาราชการจังหวัด และ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
๑.๑.๓ ถือเปนวาระแหงชาติที่จะนําไปหารือเพื่อสรางความรวมมือในกลุมภูมิภาคอาเซียน
๑.๑.๔ การดูแลเรื่องอาชีพของประชาชนตามแนวชายแดนเพื่อแกปญหาและตัดความเสี่ยง
๑.๑.๕ ใหมีการทํางานเปนขั้นตอนตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงความเดือดรอนของประชาชน
๑.๒ การปองกันปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยอยางจริงจัง
๑.๒.๑ ใหมีมาตรการในการปฏิบัติที่ชัดเจน
๑.๒.๒ หากมีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่นใหเสนอรัฐบาล เพื่อกําหนดมาตรการใน
ภาพรวมใหเกิดประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ เนนย้ําใหมีการตรวจตราในพื้นที่อยางเครงครัด
๑.๓ เจาหนาที่ตํารวจตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๓.๑ ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตทุมเท
๑.๓.๒ ไมมีการซื้อขายตําแหนงเพื่อสรางความเชื่อถือใหกับประชาชน
๑.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละทุมเทตามที่ประชาชนคาดหวัง
๑.๓.๔ ตองรอบรูปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๓.๕ สามารถเขาถึงปญหาและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ
๑.๓.๖ บังคับใชกฎหมายโดยเครงครัดเสมอภาคดวยความรวดเร็วและเปนธรรม
๑.๔ ดานปญหาการจราจร
๑.๔.๑ ปองกันแกไขการจราจรโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน น้ําทวมขัง ที่ทําใหเกิดปญหาจราจร
ติดขัด
๑.๔.๒ ตองมีศูนยบริหารจัดการเพื่อบูรณาการในการแกไขปญหาดานการจราจร

๕
๑.๔.๓ แก สิ่ งกี ดขวางการจราจรทั้งทางบกและทางน้ําดานการบูร ณาการหนว ยงานที่
เกี่ยวของและหนวยงานรวมปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาใหไดผลอยางเปนรูปธรรม
๑.๕ พัฒนางานดานการขาวอยางเปนระบบ
๑.๕.๑ การพัฒนาการขาวระดับพื้นที่ รายงานจากพื้นที่สูสวนกลางอยางเปนระบบ รวดเร็ว
๑.๕.๒ มีศูนยขาวปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๕.๓ เพื่อแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว ทั้งดานความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบรอย
ใหทัน ตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๖ การนําหลักการบริหารจัดการที่ดี ควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลยีมาเสริม
เนนย้ําเรื่องการทํางานรวมกันระหวางผูวาราชการจังหวัดกับผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
๑.๗ การพัฒนาคน
๑.๗.๑ จัดใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา
๑.๗.๒ ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยจะตองปกครอง ดูแลผูใตบังคับบัญชาโดยใกลชิด มี
การศึ ก ษาเรี ย นรู ใ นทุ ก สายงานทั้ ง ภาควิ ช าการ ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี ก ารทํ า งานที่ เสริ ม สร า ง
ประสบการณทั้งสองทาง
๑.๗.๓ มีการนําเทคโนโลยีมาใชเสริมสรางการเรียนรูทุกดาน
๑.๘ การนําเทคโนโลยีมาใช
ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติศึกษาแนวทางที่จะนําเทคโนโลยี อุปกรณ Software ตาง ๆ มาบูรณา
การ ในการดูแลความสงบเรียบรอย คนหาและประชาชน บริหารจัดการ เชน CCTV ระบบ
การตรวจสอบ ควบคุมยานพาหนะ และระบบอื่น ๆ เพื่อใชในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
การวิเคราะหอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอย การบริหารงาน การเสริมการเรียนรู และ
การติดตามแกไขปญหาตาง ๆ
๑.๙ การเขาสูประชาคมอาเซียน
๑.๙.๑ การปรับองคกร การเตรียมตัวเพื่อรองรับป พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๙.๒ การจั ดทํา Workshop เพื่อกําหนดแนวทางในการเตรียมความพรอม จะตองทํ า
อะไรบางปรับตัวอยางไร นําเสนอรัฐบาลเพื่อรวบรวมแนวทางตาง ๆ
๑.๙.๓ การดูแลประชาชนตองดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน รวมทั้งประชากรของกลุม
อาเซียนดวย
.๑๐ การพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รัฐบาลพรอมที่จะสนับสนุนบุคลากร อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช สวัสดิการใหแกขาราชการตํารวจ
เพื่อใหมีความพรอมดูแลใหบริการประชาชน ใหพิจารณาวาจะพัฒนาทั้งตัวเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจ ครอบครั ว ระบบงานต าง ๆ รวมทั้งความกาวหนา ระบบสวัสดิการตาง ๆ เพื่อใหบ ริการ

๖
ประชาชนไดอยางทั่วถึง มีความโปรงใสและรวดเร็ว นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มชองทางในการใหบริการ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น

๒. นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๑ นโยบายทั่วไป
๒.๑.๑ ปกปอง เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๑.๒ เฝ า ระวั ง ตรวจสอบ ดําเนิน การเกี่ย วกับ การดระทําความผิดในการละเมิด
สถาบันทุกดานและดําเนินคดีโดยเด็ดขาด
๒.๑.๓ สร า งความสํ า นึกในพระมหากรุณาธิคุ ณ จงรักภัก ดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
๒.๑.๔ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ อ ย า งเต็ ม
ความสามารถโดยเฉพาะงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและงานจราจรในโครงการพระดําริ
๒.๑.๕ พั ฒ นากลไกการถวายความปลอดภั ย ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ให มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๒ การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๒.๒.๑ ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางเขมขนตามนโยบายรัฐบาล โดยยึด
กฎหมายและหลักนิติธรรม
๒.๒.๒ ปราบปรามจับกุมผูผลิต ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับโดยเนนผูคาราย
ยอยในชุมชน เครือขายและขยายผลการจับกุมทุกราย
๒.๒.๓ ประสานความรวมมือ เพื่อดําเนินการปองกันปราบปรามยาเสพติดในเรือนจํา
๒.๒.๔ ดําเนินมาตรการยึดทรัพยกับผูเกี่ยวของกับยาเสพติดตามกฎหมาย
๒.๒.๕ ให ความสํ า คัญในการปองกัน กลุมเสี่ย งและพื้น ที่เสี่ย ง โดยการพัฒ นาครู
ตํารวจ D.A.R.E.
๒.๒.๖ พัฒนาชองทางในการแจงขาวสาร ขอรองเรียน หรือเบาะแสผานทุกชองทาง
โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี
๒.๒.๗ แลกเปลี่ ย นข าวสารและประสานความรว มมือกั บ นานาประเทศ ในการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๒.๒.๘ ดําเนินการทางอาญาและวินัยกับขาราชการตํารวจที่เขาไปเกี่ยวของกับยา
เสพติดอยางเด็ดขาด
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๒.๓ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
๒.๓.๑ ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมใหประชาชนรูสึกวาไมเปนภัยคุกคามตอ
ชีวิตและทรัพยสิน
๒.๓.๒ ปองกันอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม โดยการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและแหลงมั่ว
สุม เพื่อ ตัดชองโอกาสและไมเปนแหลงบมเพาะตอการกออาชญากรรม
๒.๓.๓ พัฒนาระบบงานสายตรวจใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพในการระงับเหตุและ
บริการประชาชนดวยความรวดเร็ว
๒.๓.๔ พั ฒ นาระบบศู น ยรับ แจงเหตุทุกระดับ โดยเฉพาะศูน ยรับ แจ งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑
รวมทั้งเจาหนาที่หรือชุดปฏิบัติการที่มีความพรอม สามารถตอบสนองการรับแจงเหตุเขาไปคนหาและ
และแกปญหาไดทันเหตุการณ
๒.๓.๕ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมต อ
นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและตางประเทศ โดยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกัน
ไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ไดรับความคนหาและและอํานวยความสะดวกอยางทั่วถึง ทันเหตุการณ
๒.๓.๖ นําเทคโนโลยีมาใชในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เชน ระบบโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ระบบบอกตําแหนงพิกัด (GPS) การประยุกตใชโปรแกรมใชงานบนโทรศัพทมือถือ
ฯลฯ
๒.๓.๗ สรางทีมงานวิเคราะหอาชญากรรมในทุกระดับ เพื่อใหทราบถึงสถานการณ แนวโนม
แผนประทุษกรรม และนํามาใชในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
๒.๓.๘ จัดระเบียบสังคมและเขมงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่อยางจริงจัง
๒.๓.๙ เสริมสรางการมีสวนรวม เครือขายภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคสวน โดย
เนนชุมชนเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และสรางจิตสํานึกใหประชาชนทุกคนมี
สวนรับผิดชอบ ในการปองกันและแกปญหาอาชญากรรม ตามหลักการที่วา ประชาชน คือ ตํารวจ
คนแรก
๒.๓.๒๐ ผลักดันใหมีมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับที่เอื้ออํานวยตอการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในสถานประกอบการ เขตชุมชน และเขตที่อยูอาศัยหนาแนน
มาก
๒.๔ ดานความมั่นคง
๒.๔.๑ บูรณาการดานการขาวกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อความมั่นคงของชาติ
๒.๔.๒ รักษาความสงบเรียบรอยในการชุมนุมเรียกรองภายใตกรอบของกฎหมายตามหลัก
สากล
๒.๔.๓ พัฒนาระบบการควบคุมแรงงานตางดาวและการลักลอบหลบหนีเขาเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพ

๘
๒.๔.๔ พัฒนาระบบเครือขายและความรวมมือการขาวดานความมั่นคง การควบคุมการ
สัญจรชายแดนในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ เพื่อไมใหเขามาเปนแหลงพักพิง ซอง
สุม หลบซอนและกอเหตุ
๒.๔.๕ พัฒนาระบบการเฝาระวังพื้นที่และเสนทางเชื่อมตอแนวชายแดน
๒.๔.๖ เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานทุกระดับ
๒.๕ การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๒.๕.๑ จัดระบบแลกเปลี่ยนขาวสารและรวมมือกับเจาหนาที่ผูรักษากฎหมายในตางประเทศ
เพื่อ ตัดวงจรและหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมขามชาติทุกรูปแบบ
๒.๕.๒ ปรับโครงสรางการจัดหนวยตํารวจที่เกี่ยวของใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับ
กับการ เขาสูประชาคมอาเซียน
๒.๕.๓ เตรียมความพรอมบุคลากร สถานที่ ยานพาหนะ ขั้นตอนการปฏิบัติและเอกสาร
ประชาสั ม พั น ธ โดยใช ภ าษาอั ง กฤษและภาษาถิ่ น เพื่ อ การอํ า นวยความสะดวกและการบริ ก าร
ประชาชนและนักทองเที่ยว
๒.๕.๔ ผูนําของตํารวจทุกระดับตองมีความรู ทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาถิ่น และใหมีการ
ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
๒.๕.๕ ยกระดับหนวยพิสูจนหลักฐานใหมีความพรอม มีมาตรฐาน สามารถตรวจพิสูจนวัตถุ
พยานไดทุกประเภท และสามารถเชื่อมโยงเครือขายการตรวจพิสูจนกับหนวยงาน ทั้งภายในและ
ตางประเทศ
๒.๕.๖ พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บาน
๒.๕.๗ สงเสริมความรวมมือและพัฒนาความสัมพันธกับตํารวจในอาเซียนและนานาประเทศ
๒.๕.๘ เสริ มสร า งการมี สวนรว มของหนว ยงาน ประชาชนและชุมชน ในพื้น ที่ตามแนว
ชายแดน
๒.๕.๙ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานตํารวจ ใหเปนไปตาม
ระบบมาตรฐานสากลและเปนไปตามกฎบัตรอาเซียน
๒.๖ การอํานวยความยุติธรรม
๒.๖.๑ บังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรมดวยความรวดเร็ว โปรงใส เสมอภาคและ
เปนธรรม
๒.๖.๒ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหพนักงานสอบสวนมีความรู ความเชี่ยวชาญ
มีความเจริญกาวหนาในสายงาน ตลอดจนการแตงตั้งพนักงานสอบสวน และผูชวยพนักงานสอบสวน
ใหเพียงพอตอปริมาณงานในแตละพื้นที่

๙
๒.๖.๓ พัฒนาระบบและบูรณาการทีมสืบสวน สอบสวน ปราบปรามและพิสูจนหลักฐานใน
สถานีตํารวจ
๒.๖.๔ ศึกษาและพั ฒนาโครงสรางกระบวนการสอบสวนเพื่อลดภาระงานของพนักงาน
สอบสวนทางดานเอกสาร โดยใหความสําคัญตอสิทธิของผูเสียหายมากขึ้น
๒.๖.๕ เนนการนําพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร นิติเวชศาสตร การทะเบียนประวัติ
อาชญากร และเชื่อมโยงฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยพิสูจนห ลักฐาน เพื่อพิสูจนการ
กระทําความผิดทางอาญา
๒.๖.๖ สงเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนใหมีจิตสํานึกในการอํานวย
ความยุติธรรมตอประชาชน
๒.๖.๗ กําหนดใหพนักงานสอบสวนรับคดีอาญาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใหทราบสถิติอาญา นําไปสู
แนวทางแกปญหาอาชญากรรม และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
๒.๖.๘ เรงรัดและผลักดันใหมีกฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน รวมทั้ง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการประชาชนของพนักงานสอบสวน
๒.๖.๙ บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม
๒.๖.๑๐ จัดหาวัสดุอุปกรณและนําเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน งานสอบสวน
และงานพิสูจนหลักฐาน
๒.๖.๑๒ ปรับปรุง แกกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับ ที่เปนอุป สรรคตอการ
ปฏิบัติงานดานการอํานวยความยุติธรรม
๒.๗ การใหบริการและคนหาและประชาชน
๒.๗.๑ สถานีตํารวจถือเปนหัวใจสําคัญที่เปนตนธารแหงความยุติธรรม ในการบริการใหตรง
ความตองการของประชาชน
๒.๗.๒ ใหสถานีตํารวจพิจารณาจัดตั้งหนวยบริการประชาชนเพื่อกระจายการบริการใหตรง
ความตองการของประชาชน
๒.๗.๓ พั ฒ นาบุ ค ลากรของหน ว ยงานบริ ก ารประชาชนให มี จิ ต สํ า นึ ก ในการให บ ริ ก าร
ประชาชนดวยความสุภาพ ใหเกียรติ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และเปนที่พึ่งของประชาชนได
อยางแทจริง
๒.๗.๔ ใหความสําคัญกับการกระจายทรัพยากรการบริหารไปยังสถานีตํารวจและหนวยงาน
บริการประชาชน
๒.๗.๕ ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติในลักษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
๒.๗.๖ ขยายและเพิ่มชองทางการใหบริการอยางทั่วถึง เชน การชําระคาปรับคดีจราจร การรับ
แจงเหตุ ผานทางสื่อสารสารสนเทศ จุดรับแจงเหตุเคลื่อนที่ ฯลฯ

๑๐
๒.๗.๗ พัฒนาระบบการบริการจราจรใหมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมุงเนนการ
เปน “สุภาพบุรุษจราจร”
๒.๗.๘ สรางเครือขายกับทุกภาคสวนในการใหบริการและคนหาและประชาชน
๒.๗.๙ เตรียมการและคนหาและประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากสารธารณภัยอยาง
ตอเนื่องจนเขาสูภาวะปกติและสนับสนุนหนวยงานเกี่ยวของในการบรรเทาสาธารณภัย
๒.๘ การบริหารจัดการที่ดี
๒.๘.๑ ดานบุคลากร
๒.๘.๑.๑ เน น ปลู ก ฝ ง อุ ด มการณ ใ ห เ ป น ตํ า รวจมื อ อาชี พ มี ภ าวะผู นํ า และ
ผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูใตบังคับบัญชา
๒.๘.๑.๒ สนับสนุนสงเสริมใหขาราชการตํารวจปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจอยางเครงครัด
๒.๘.๑.๓ จั ด ทํ า กรอบและขอสนับ สนุน งบประมาณเพิ่มเติมดา นการฝกอบรมให
เพียงพอและสอดคลองตอการพัฒนาบุคลากร
๒.๘.๑.๔ จัดสัมมนาผูบริหารระดับรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติถึงผูบัญชาการ
๒.๘.๑.๕ ฝกอบรมบุคลากรเพื่อสรางภาวะผูนํานักบริหารมืออาชีพระดับผูบังคับการ
ถึงหัวหนาสถานีตํารวจ
๒.๘.๑.๖ ฝกอบรมยุทธวิธีตํารวจแตละสายงานใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญ
เฉพาะดานอยางเปนมาตรฐาน
๒.๘.๑.๗ พั ฒ นากองบั ญ ชาการศึ ก ษา โรงเรี ย นนายร อ ยตํ า รวจ ศู น ย ฝ ก อบรม
ตํารวจภูธรภาค ๓ หนวยฝกของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนและหนวยฝกอบรมอื่นใหมี
ความพรอม มีมาตรฐาน ทั้งบุคลากร หลักสูตร ตํารา คูมือและเครื่องชวยฝกใหมีขีดความสามารถ
รองรับการฝกอบรมบุคลากรและ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อผลิตและพัฒนาขาราชการตํารวจ
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
๒.๘.๑.๘ ใหทุกสายงานพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนหรือกําหนดหลักสูตรในสถานฝกอบรม
โดยรวบรวมองคความรู จัดทําตํารา คูมือ เครื่องชวยฝกและจัดทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญเพื่อฝกอบรม
และเผยแพรความรูใหแกทุกหนวยงาน
๒.๘.๑.๙ พัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํา มีความรู ความเชี่ยวชาญ เพื่อใหสามารถทํา
หนาที่ได ทั้งฝายอํานวยการและฝายปฏิบัติการที่ดี
๒.๘.๑.๑๐ พั ฒ นาครู อาจารย ครูฝกและวิทยากรในเชิงคุณภาพ เพื่อใหมีความรู
ความสามารถและทักษะการถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการตํารวจ
๒.๘.๑.๑๑ ผลักดันใหมีขาราชการตํารวจไมมียศเพื่อแกปญหาการขาดแคลนกําลังพล
ในสายงาน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

๑๑
๒.๘.๑.๑๒ คั ด เลื อ กข า ราชการตํ า รวจที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการที่ มี ค วามรู
ความสามารถ ความประพฤติดี และเชี่ยวชาญงานเฉพาะดาน ใหเขามารวมทํางานเพื่อใชประโยชน
ตามขีดความสามารถ
๒.๘.๑.๑๓ ใหมีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่อนุศาสนาจารยประจําหนวย
๒.๘.๑.๑๔ จั ดหาทุ น และสนับ สนุน บุค ลากรไปศึ กษาอบรมทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อนําองคความรูมาพัฒนาในแตละสายงาน
๒.๘.๑.๑๕ จัดใหมีการทดสอบสมรรถภาพรางกายตามมาตรฐานวิทยาศาสตรการ
กีฬา อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
๒.๘.๑.๑๖ จัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในหนวยงาน
๒.๘.๑.๑๗ การพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒.๘.๒ ดานระบบ
๒.๘.๒.๑ ให ผูบัญ ชาการตํารวจภูธ รภาคและผูบังคับ การตํารวจภูธ รจังหวัด มี
อํานาจและหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจที่สังกัดกองบัญชาการอื่น และ
ปฏิบัติราชการประจําอยูในตํารวจภูธรภาคหรือตํารวจภูธรจังหวัดนั้น
๒.๘.๒.๒ ผลักดันการกระจายอํานาจการบริหารใหหัวหนาหนวยอยางเปนรูปธรรม
๒.๘.๒.๓ ปรับปรุงกระบวนงานและกําหนดมาตรการปองกันที่มีความเสี่ยงสูงตอ
การทุจริตคอรรัปชั่น
๒.๘.๒.๔ พัฒนาศูนยปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับใหมีความพรอมสําหรับขับเคลื่อน
การบริหารและจัดการเหตุวิกฤติใหมีประสิทธิภาพ
๒.๘.๒.๕ พัฒนาระบบงานฝายอํานวยการใหมีความเขมแข็งและสนับสนุนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานฝายอํานวยการใหมีความเจริญกาวหนาในสายงานเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงาน
๒.๘.๒.๖ กําหนดแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมการขับเคลื่อน การนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการปฏิบัติตามเปาหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่
กําหนดไว
๒.๘.๒.๗ พั ฒ นางานตรวจราชการให เ ป น ระบบที่ ทั น สมั ย มี ม าตรฐานสากล
สามารถสนับสนุนนโยบายของรั ฐบาลและสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งมีความสอดคลองตอ
ระบบงานตามนโยบายการบริหารราชการที่วางไว
๒.๘.๒.๘ ใหมีการตรวจราชการในเชิงบวก โดยคัดเลือกหนวยที่มีการปฏิบัติราชการ
เปนมาตรฐาน และสามารถเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานกับหนวยอื่นเพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติราชการ
๒.๘.๒.๙ กําหนดกรอบอัตราและจัดหาครุภัณฑ ยุทโธปกรณของแตละหนวยงานให
เหมาะสมกับปริมาณงานและสถานการณแตละพื้นที่

๑๒
๒.๘.๒.๑๐ พัฒนาระบบฐานขอมูล โดยนําเทคโนโลยีมาใชงานทุกดาน และสามารถ
เชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นได
๒.๘.๒.๑๑ ใหแตละหนวยงานจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการฝก เพิ่มสมรรถนะ
(Competency) ของกําลังพลใหสอดคลองกับสถานการณในพื้นที่
๒.๘.๒.๑๒ พัฒนาระบบประชุมทางไกลผานจอภาพในทุกระดับ
๒.๘.๒.๑๓ ปรับ ปรุง เพิ่ มช องทาง รั บ ฟง ความคิ ดเห็ น คํา ร องเรี ย น ความ
ประพฤติของขาราชการตํารวจ และความเดือดรอนของประชาชน
๒.๘.๒.๑๔ ใหความสําคัญกับคณะกรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตํารวจ (กต.ตร.) ทุกระดับเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตํารวจ
๒.๘.๒.๑๕ พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับใหเอื้อตอ
การปฏิบัติงานของตํารวจ
๒.๘.๓ ดานสถานที่
๒.๘.๓.๑ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทํางานและจุดบริการประชาชนใหมีความสะอาด
ทันสมัย เปนระเบียบเรียบรอยและรองรับตอการใหบริการประชาชน
๒.๘.๓.๒ ใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรม ๕ ส อยางตอเนื่อง
๒.๘.๓.๓ สํ า รวจและจัดหาที่ดิน สิ่งกอสราง อาคาร สถานที่ เพื่อ ทดแทน หรื อ
เพิ่มเติมในการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
๒.๘.๓.๔ พัฒนาระบบงานโยธาธิการใหเปนมาตรฐานและใหมีเจาหนาที่สถาปนิก
ประจํากองบัญชาการเพื่อความรวดเร็วในการกอสราง
๒.๘.๔ ดานสวัสดิการ
๒.๘.๔.๑ จัดหาที่พักอาศัยใหเพียงพอและมีสภาพแวดลอม
๒.๘.๔.๑ จัดระบบการตรวจสุขภาพขาราชการตํารวจประจําป
๒.๘.๔.๓ ใหคัดเลือกขาราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน ทุมเท เสียสละ และมี
ความประพฤติดี เพื่อเชิดชูเกียรติ สรางขวัญกําลังใจและเปนแบบอยางที่ดี
๒.๘.๔.๔ จั ดสถานพยาบาลและระบบสงกลับ สายแพทยใหมีความสะดวกและ
รวดเร็ว
๒.๘.๔.๕ จัดรถรับ – สง ขาราชการตํารวจและครอบครัว
๒.๘.๔.๖ จัดระบบเบิกยืมเงินทดรองราชการใหมีความรวดเร็ว
๒.๘.๔.๗ จัดตั้งศูนยรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
๒.๘.๔.๘ สงเสริมใหขาราชการตํารวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม
๒.๘.๔.๙ จัดใหมีระบบการคนหาและและบริการผูเกษียณอายุราชการ
๒.๘.๔.๑๐ สงเสริมโครงการอาหารกลางวันใหแกขาราชการตํารวจ

๑๓
๒.๘.๔.๑๒ ปลูกฝงคานิยมใหแกขาราชการตํารวจดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย มัธยัสถ
ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อลดภาระหนี้สินและมีเงินออมไวใชจายยามจําเปน
๒.๘.๔.๑๒ จัดใหมีฌาปนสถานในระดับตํารวจภูธรภาค
๒.๘.๔.๑๓ สงเสริมจัดตั้งรานคาสวัสดิการในหนวยที่มีความพรอมและเหมาะสม
๒.๘.๔.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงสถานที่พักตากอากาศของหนวยใหมีสภาพแวดลอม
ที่ดีและความพรอมในการรองรับบุคลากร
๒.๘.๔.๑๕ จัดตั้งศูนยฝกการกีฬาและนันทนาการ
๒.๙ นโยบายเนนหนัก
๒.๙.๑ ปกป อ ง เทิ ด ทู น และพิ ทั ก ษ รั ก ษาไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๙.๒ ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางเขมขน ทั้งผูผลิต ผูคา ผูจําหนาย
รายใหญและรายยอยในชุมชน ตลอดจนมาตรการยึดทรัพยกับผูเกี่ยวของทุกราย โดยยึดหลักกฎหมาย
และหลักนิติธรรม
๒.๙.๓ แกปญหาจังหวัดชายแดนใตเพื่อยุติเหตุรายรายวันและความรุนแรงดวย
มาตรการเชิงรุกเพื่อจํากัดเสรีการปฏิบัติของฝายตรงขาม
๒.๙.๔ ควบคุมและลดความรุน แรงของอาชญากรรมใหประชาชนเกิดความ
มั่นใจตอการปฏิบัติงานของตํารวจโดยการจัดระเบียบสังคมและควบคุมอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่
๒.๙.๕ ให ค วามสํ า คัญ กั บ การพั ฒ นาสถานี ตํา รวจเพื่ อ มี ค วามพร อมในการ
ใหบริการและเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง
๒.๙.๖ การปฏิบัติงานของตํารวจใหยึดประชาชนเปนศูนยกลางและสงเสริมให
ประชาชน ชุมชนและทองถิ่น มีความรูสึกเปนขาวของและมีสวนรวมในทุกมิติ
๒.๙.๗ พัฒนาบุคลากรทุกสายงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยางมือ
อาชีพ มีความซื่อสัตย สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและสรางคานิยมใหมีความเปนอยูที่เรียบงาย ประหยัด
๒.๙.๘ เตรียมความพรอมและเรงรัดการดําเนินการดานบุคลากร โครงสราง
กฎระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถรองรับและเปนมาตรฐานในกรอบของอาเซียน
๒.๙.๙ พั ฒ นาศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร (ศปก.) ทุ ก ระดั บ ให มี ค วามพร อ มเพื่ อ เป น
เครื่องมือของผูบังคับบัญชาในการขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติและบูรณาการการทํางานในทุกมิติ
โดยนําเทคโนโลยีมาใช
๒.๙.๑๐ เนนภาวะผูนําในทุกระดับ ผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางที่ดีใหแก
ผูใตบังคับบัญชา ใหทํางานเปนทีมและมีเอกภาพ
๒.๙.๑๒ จั ดระบบและดํ าเนิ น การด า นสวั ส ดิ การให แก ข า ราชการตํ า รวจ
ครอบครัว และขาราชการตํารวจ ที่เกษียณอายุราชการแลว ใหมีสุขภาพพลานามัย มีความเปนอยู

๑๔
ที่ดี ประกอบอาชีพเสริม ดําเนินชีวิตอยาง เรียบงาย สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี ตามหลัก
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

๓. ปจจัยสูความสําเร็จ
๓.๑ สรางเอกภาพทางความคิดของผูนําหนวยทุกระดับ เพื่อใหคิดและมองไปในทิศทางเดียวกัน
๓.๑ ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหเปนตํารวจมืออาชีพ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาลและเปนที่พึ่งของประชาชน รวมทั้งการปลุกเรา สอนแนะของผูบังคับบัญชา
๓.๓ นําเทคโนโลยี องคความรูใหมมาสรางเครื่องมือและกลไกในการบริหารงาน โดยเนนการ
พัฒนา ศูนยปฏิบัติการ (ศปก.) ในการขับเคลื่อน บูรณาการและประสานกับทุกองคกร
๓.๔ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ใช ใ นการพิ จ ารณาความดี
ความชอบ โดยยึ ด หลั ก ผู ป ฏิ บั ติ งานดี ตอ งไดรั บ ผลตอบแทนและผู ป ฏิ บัติ งานหยอ ยยาน ต องถู ก
พิจารณาขอบกพรอง
๓.๕ ผูบังคับบัญชาตองพรอมรับผิดชอบตอความสําเร็จ ความลมเหลว เปนแบบอยางที่ดี และอยู
เคียงขางกับผูใตบังคับบัญชา

๔. ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๑๕๕๕-๒๕๖๔
แนวทางที่สํานักงานตํารวจแหงชาติใชในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เกิดจากการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ โดยผานกระบวนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ปจจัยคุกคามจากสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จนไดซึ่ง
ยุทธศาสตรทั้ง ๔ ดาน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อขับเคลื่อนองคการไปสูการ “เปนตํารวจมือ
อาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๒ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เปาประสงค : ๒.๑ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ
๒.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในการตอบสนองตอ
ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุงเนนภารกิจสําคัญ ดังนี้
๒.๑.๑.๑ ปกปอง เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
๒.๑.๑.๑ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๒.๑.๑.๓ รักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
๒.๑.๑.๔ ควบคุมปราบปรามแรงงานตางดาว
๒.๑.๑.๕ ปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
๒.๑.๑.๖ ปฏิบัติการดานตางๆ ที่กระทบตอความมั่นคง

๑๕
๒.๑.๑.๗ เตรียมความพรอมขององคการเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
๒.๑.๑.๘ รักษาความสงบเรียบรอยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพยสินของ
ประชาชน
เปาประสงค : ๒.๑ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ
เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สรางความเดือดรอน
แกประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบตอสังคมในทุกระดับ
เปาประสงค : ๒.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๒.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหนวยงานรับผิดชอบให
มีประสิทธิภาพ
๒.๓.๑ ประชาสัมพันธกระบวนงานและมาตรการในการดําเนินงานใหแก
ประชาชนไดรับรู
เปาประสงค : ๒.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ
๒.๔.๑ นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงาน
๒.๔.๑ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหครบถวน ทันสมัย
มีการเชือ่ มโยงระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
๒.๔.๓ กําหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชพิเศษที่
ทันสมัยใหเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
๒.๔.๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
พิเศษ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน
เปาประสงค : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นตอองคกรตํารวจ
กลยุทธ
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคกร
๒.๑.๒ นํามาตรการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมา
บังคับใชกับขาราชการตํารวจที่ประพฤติมิชอบอยางจริงจัง
๒.๑.๓ มุงมั่นทํางานเพื่อภาพลักษณของตํารวจใหเปนที่ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน
๒.๑.๔ เสริมสรางวัฒนธรรมองคการ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลัก
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม
๒.๑.๕ เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขาราชการตํารวจในทุกระดับ

๑๖

เปาประสงค : ๒.๑ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของตํารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการและการปฏิบัติงานของตํารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ ๒.๑.๑ ใหความสําคัญกับการใหบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม โปรงใส
สามารถตรวจสอบได
๒.๑.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตํารวจในทุกมิติ
๒.๑.๓ ปรับทัศนคติและวิธีการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชน และ
ชุมชนเปนศูนยกลาง
๒.๑.๔ นําประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจ
๒.๑.๕ ดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนการแกปญหาของชุมชนและสังคม
เปาประสงค : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปรงใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เปนที่ยอมรับของประชาชนและหนวยงานตาง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ ๒.๓.๑ กําหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแกไขขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ และงานบริการ
ประชาชน
๒.๓.๓ เผยแพรประชาสัมพันธกรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานใหประชาชนรับรูโดยใชสื่อตาง ๆ
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามมาตรฐานคูมือการปฏิบัติงานที่กําหนด
๒.๓.๕ เสริมสรางและพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีวินัยและเครงครัดตอคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามแนวทางประกันคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ

๑๗
เปาประสงค : ๒.๔ บุคลากรและหนวยงานมีครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ
๒.๔.๑ กําหนดกรอบอัตราครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนด
๒.๔.๑ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจายครุภัณฑฯ ตามขอ ๒.๔.๑ ใหเพียงพอตอการ
ปฏิบัติ
๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตอการใชประโยชน
มีความสะดวกงายตอการจัดเก็บขอมูล และสามารถพัฒนาใหเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายการปฏิบัติงานของตํารวจ
เปาประสงค : ๓.๑ การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เขามามีสวน
รวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการมีความเขมแข็ง
กลยุทธ
- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
เปาประสงค : ๓.๒ การมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการมีความพึงพอใจ
กลยุทธ
๓.๒.๑ สงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติและ/หรือใหรางวัลตอบแทนคุณความดีแก
ประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจ
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับประชาชนและเครือขาย
ภาครัฐ และภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผล
การเขามามีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชนใหมี
ความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีความเหมาะสม
กับสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
เปาประสงค : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เอื้อตอการเขามา
มีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกองคการ ใหมีการ
เชื่อมโยงการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชนใหมีเอกภาพ ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการเปดโอกาสใหประชาชน เครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน

๑๘
เปาประสงค : ๓.๔ หนวยงานและบุคลากรนําแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน เครือขายภาครัฐ
และภาคเอกชนมาใชในการแกไขปญหาอาชญากรรมและใหบริการประชาชน
กลยุทธ
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการตํารวจและเปาหมายการ
ทํางานของหนวยงานทุกระดับใหยึดถือการมีสวนรวมของประชาชน
ในการทํางานตามแนวคิด Community Policing
๓.๔.๒ จัดทําฐานขอมูลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก ทะเบียน
อาสาสมัครเครือขายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและชนิดของ
กิจกรรมที่ดําเนินการ และใหสามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอื่น ๆ
๓.๔.๓ ปรับโครงสรางหนวยงานและระบบตําแหนงใหสอดคลองกับการมีสวน
รวมของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความเขมแข็งในการบริหาร
เปาประสงค : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลยุทธ
๔.๑.๑ การบริหารที่มุงเนนผลงานตามแผนยุทธศาสตร
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทําแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อนติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองคการและระดับบุคคลให
มีประสิทธิภาพ
๔.๒.๓ พัฒนาองคการและโครงสรางองคการใหมีความสอดคลองตอ
ความเปลี่ยนแปลง
เปาประสงค : ๔.๑ ผูมีสวนเกี่ยวของและประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กลยุทธ
๔.๑.๑ สรางบรรยากาศแวดลอมใหจูงใจตอการปฏิบัติงาน
๔.๑.๒ สรางวัฒนธรรมขององคการใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๔.๑.๓ วางระบบการจัดการดานสวัสดิการ ใหเหมาะสมและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๑.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีความเจริญกาวหนาในหนาที่
ยึดหลักสมรรถนะ ความรูความสามารถ ความโปรงใสและเปนธรรม
๔.๑.๕ ปรับปรุงเงินเดือน และคาตอบแทน ใหเหมาะสมกับวิชาชีพ สายงาน
และความเสี่ยงภัย เพื่อใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีเกียรติและ
สมศักดิ์ศรี
๔.๑.๖ จัดทําและพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานภายในองคการ

๑๙
๔.๑.๗ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีขีดความสามารถสูง
เพื่อใหคนดีและคนเกงไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง
๔.๑.๘ สงเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๔.๑.๙ สงเสริม แนะนํา ฝกอบรม ใหความรูทักษะทางดานวิชาชีพ และการ
ดํารงชีวิตเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกบุคลากรกอนเกษียณอายุ
ราชการ
๔.๑.๑๐ สรางจิตสํานึกของบุคลากรใหทุมเทและอุทิศตนในการทํางาน โดย
คํานึงถึงความคุมคาและตนทุนในการทํางาน เพื่อใหผลงานมี
มูลคาเพิ่มขึ้น
เปาประสงค : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานยุทธศาสตร ดานงบประมาณ
ดานทรัพยากรมนุษย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการตรวจ
ราชการ
๔.๓.๒ กําหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทําการ บานพัก ยุทโธปกรณ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะที่จําเปน และเพียงพอตอการ
ปฏิบัติหนาที่
๔.๓.๓ สรางจิตสํานึกของบุคลากรในการใชงบประมาณ ทรัพยสินและสิ่งของ
หลวง
เปาประสงค : ๔.๔ ขาราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหนาที่ และนําระบบเทคโนโลยี
มาใชในการบริหารจัดการ
กลยุทธ
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมทุกระดับใหสอดคลองสนับสนุน
ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธกี ารและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรใหมีความ
ครอบคลุมและตอเนื่องภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ
๔.๔.๓ สงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และ
หนวยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตร
สํานักงานตํารวจแหงชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๒๑
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
เปาประสงค : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหนวยงานรับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ ประชาสัมพันธกระบวนงานและมาตรการในการดําเนินงานใหแก
ประชาชนไดรับรู
เปาประสงค : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ
๑.๔.๑ นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงาน
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหครบถวน ทันสมัย
มีการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
๑.๔.๓ กําหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชพิเศษที่ทันสมัย
ใหเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
พิเศษ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนางานตํารวจใหโปรงใส มีมาตรฐาน
เปาประสงค : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นตอองคกรตํารวจ
กลยุทธ
๒.๑.๓ มุงมั่นทํางานเพื่อภาพลักษณของตํารวจใหเปนที่ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน
๒.๑.๔ เสริมสรางวัฒนธรรมองคการ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลัก
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม

ประกอบ คาสั่ง บ.ตร.ที.่ ......................../๒๕๕๖...ลงวันที่............กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖...........
กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์งานค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน กองบินตารวจ ประจางบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒
กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยรับผิดชอบ
เพือ่ บรรลุเป้าประสงค์
๑. ยกระดับ
๑.๓ มีระบบและ
๑.๓.๑ ปรัปบรุง พัฒนา
- กาหนดผู้รับผิดชอบในระดับบริหารและระดับ - จานวนกระบวนงานทีไ่ ด้รับ
งานค้นหาช่วยเหลือ
ขีดความสามารถ กระบวนงานทีต่ อบสนอง ระบบงาน และกระบวนงาน ปฏิบัติการให้มีความชัดเจน
การปรับปรุงพัฒนาไม่น้อยกว่า
กู้ภัย
- มีกระบวนงานขับเคลื่อน รวบรวม ติดตาม และร้อยละ ๗๐
ในการปฏิบัติ นโยบายรัฐบาลทีม่ ี
ของหน่วยงานรับผิดชอบ
ภารกิจหลักเพือ่ ประสิทธิภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ
วัดผลสัมฤทธิอ์ ย่างเป็นรูปธรรม
ตอบสนองนโยบาย
-ทาการฝึกทางยุทธวิธีเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
-มีการฝึกซ้อมด้านการกู้ภัย
งานค้นหาช่วยเหลือ
ทางอากาศอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง
กู้ภัย
รัฐบาล
และสร้างความชานาญในหน้าที่
- มีการวิเคราะห์ สรุปผลการปฏิบัติ เพือ่ ปรับปรุง-มีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
งานค้นหาช่วยเหลือ
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
งานทีช่ ัดเจน
กู้ภัย
-รวบรวมข้อมูลด้านงานค้นหาและกู้ภัยฯและ
-ฐานข้อมูลด้านงานกู้ภัย
งานค้นหาช่วยเหลือ
จัดทาแฟ้มข้อมูล
ทางอากาศ
กู้ภัย
-จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานทีช่ ัดเจน รวดเร็ว -คู่มือการปฏิบัติงาน
งานค้นหาช่วยเหลือ
ทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างถูก
-แผนปฏิบัติการ ด้านค้นหา
กู้ภัยฯ
ต้องในแต่ละขั้นตอน
กู้ภัยฯ
-จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ในแต่ละส่วน
-คู่มือการปฏิบัติงาน
งานค้นหาช่วยเหลือ
ตรวจแล้วถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล
กู้ภัยฯ
๑.๓.๒ ประชาสัมพันธ์
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการ และผลการ
งานค้นหาช่วยเหลือ
พ.ต.อ.
กระบวนงานและมาตรการ
ปฏิบัติ ให้ประชาชนและสังคมได้รับรู้ผ่านทางสื่อ -จัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กู้ภัย
( ไวยวุฒิ ค้าแก้ว )
ในการดาเนินงานให้แก่
ต่างๆ รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
-ร้อยละความสาเร็จในการเข้าร่วม
นักบิน(สบ ๔)ฯ / หน.งานค้นหา
ช่วยเหลือ กู้ภัย งกบ.บ.ตร.

ประชาชนได้รับรู้

- รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ และเข้าร่วมการ กิจกรรมด้านการค้นหาและกู้ภัย
แสดงสาธิตการกู้ภัย
ทางอากาศ

ประกอบ คาสั่ง บ.ตร.ที.่ ......................../๒๕๕๖...ลงวันที่............กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖...........
กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์งานค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน กองบินตารวจ ประจางบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓
กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยรับผิดชอบ
เพือ่ บรรลุเป้าประสงค์
บ.ตร.
๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ ๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลยีที่ -นาเทคโนโลยีด้านค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ มีอุปกรณ์การค้นหากู้ภัย
และเครื่องมือพิเศษ
ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ใน ทีท่ ันสมัย มาใช้ทาให้งานมีประสิทธิภาพสูง
ทางอากาศทีท่ ันสมัย
รวมทัง้ ระบบสารสนเทศ การปฏิบัติงาน
ปลอดภัย รวดเร็ว
อัจฉริยะ
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของ
- จัดทาฐานข้อมูลด้านงานค้นหาและกู้ภัย
-ร้อยละความสาเร็จของการจัดทา งานค้นหาช่วยเหลือ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางอากาศ
ฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า
กู้ภัยฯ
ให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการ
ร้อยละ ๗๐
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ทัง้ ภายในและภายนอก
จัดทากรอบอัตราอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยทาง
๑.๔.๓ กาหนดกรอบอัตรา
ความสาเร็จในการการจัดกรอบอัตรา
บ.ตร.
และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ อากาศทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ค้นหากู้ภัยทางอากาศ
เครื่องใช้พิเศษทีท่ ันสมัย
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
( ไวยวุฒิ ค้าแก้ว )
นักบิน(สบ ๔)ฯ / หน.งานค้นหา
ช่วยเหลือ กู้ภัย งกบ.บ.ตร.

๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ

-อบรมความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
พิเศษ

-ความสามารถของเจ้าหน้าทีใ่ นการใช้งานค้นหาช่วยเหลือ
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
กู้ภัย
มีประสิทธิภาพ

ประกอบ คําสั่ง บ.ตร.ที่........................./๒๕๕๖...ลงวันที.่ ...........กุมภาพันธ ๒๕๕๖...........
กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคงานชวยเหลือและกูภัยทางอากาศ ฝายกิจการพิเศษ กลุมงานการบิน กองบินตํารวจ ประจํางบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ หนา ๒๔
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
หนวยรับผิดชอบ
กลยุทธ/แนวทางดําเนินการ กิจกรรม
เพื่อบรรลุเปาประสงค
๒. การพัฒนางาน ๒.๑ สังคมและประชาชน ๒.๑.๓ มุงทํางานเพื่อ
-ประชุม ชี้แจง สัมมนาทําความเขาใจถึงความ - ขาราชการตํารวจประพฤติตนเปนแบบ งานคนหาชวยเหลือ
ตํารวจใหโปรงใส เชื่อมั่นตอองคกรตํารวจ ภาพลักษณของตํารวจ
สําคัญของงาน และ สรางภาพลักษณที่ดี
อยางที่ดี
กูภัย
มีมาตรฐาน
ใหเปนที่ยอมรับของสังคม
ในสายตาประชาชน
-ไมมีขอรองเรียน
และประชาชน
-การชวยเหลือประชาชนเมื่อมีโอกาส หรือ
-ประชาชนใหความรวมมือที่ดีในการ
มีเหตุภัยพิบัติตางๆ
ชวยเหลือเจาหนาที่

๒.๑.๔ เสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร โดยยึดถือศักดิ์ศรี
จริยธรรม และหลักภาระ
หนาที่ความรับผิดชอบที่มี
ตอสังคม

-ประชุม สัมมนา ขาราชการและกําหนด
สรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี โดยมีตัวแบบ
หรือแนวนโยบายของผูบังคับบัญชาที่ดี
-สรางความรัก สามัคคี ในองคกร โดย
มีการจัดกิจกรรม สันทนาการ กีฬา

-รอยละความพึงพอใจของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ไมต่ํากวารอยละ ๗๐

ตรวจแลวถูกตอง
พ.ต.อ.
( ไวยวุฒิ คาแกว )
นักบิน(สบ ๔)ฯ / หน.งานคนหา
ชวยเหลือ กูภัย งกบ.บ.ตร.

งานคนหาชวยเหลือ
กูภัย

๒๕
จุดเนนและทิศทางการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และใหมีความ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) นโยบายการบริหารราชการ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยมีจุดเนน ดังนี้
จุ ด เน น ของงานค น หาช ว ยเหลื อ กู ภั ย ฯ ที่ ป รากฏในคํ า ของบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มีแนวทางที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
๑. พัฒนาระบบงานคนหาชวยเหลือกูภัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการรวบรวมขอมูลและ
ประสานกับหนวยงานดานคนหาและกูภัยอื่นทางภาครัฐและเอกชน ในการจัดทําแผนและฝกซอมการ
คนหาและเมื่อเกิดภัยพิบัติ
๒. การสรางองคความรู ในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานสากล รวมถึงการโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ รวมถึงการติดตอประสานงานกับหนวยงาน และประชาชนไดดวยความ
รวดเร็ว

๒๖
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ งานคนหาชวยเหลือกูภัย
ฝายกิจการพิเศษ กลุมงานการบิน กองบินตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
การประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ งานคนหาชวยเหลือกูภัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กลยุทธ/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตร
สํานักงานตํารวจแหงชาติและกองบินตํารวจโดยมีตัวชี้วัดเปนเกณฑการประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดตาม
เปาหมายของผลผลิตของสํานักงานตํารวจแหงชาติและกองบินตํารวจตัวชี้วัดตามแนวทางคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ใชเปนเครื่องมือในการวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป โดย
หนวยงานผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรจะตองรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ๆ ละ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติผานสํานักงาน
ยุทธศาสตรตํารวจ (สยศ.ตร.) โดยในรอบ ๖ เดือน รายงานภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ และ
รอบ ๑๒ เดือน รายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๗
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