
 



 
 

ค ำน ำ 
 

ด้วยประกำศส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ลง 30 ธ.ค. 54 ให้ทุกหน่วยงำน

ในสังกัดน ำยุทธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2555- 2564 ใช้เป็นแนวทำง

ในกำรบริหำรงำน พร้อมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรองรับตำมภำรกิจหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบ เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์ตำมยทุธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

ภำยใต้กำรด ำเนินกำรกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ตำมยุทธศำสตร์

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ได้ก ำหนด

นโยบำยกำรบริหำรรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 โดยให้ถือเป็นนโยบำย

ส ำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรำกฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม 6 ด้ำน  

ทั้งนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและ

นโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของ ผบ.ตร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ต ำรวจภูธรภำคภำค 2 จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ใช้เป็นกรอบแนวทำง

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อไป 
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 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ความเป็นมา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ 

ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี  และมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็น
แผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ 
เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๘ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ให้ความเห็นชอบแล้ว และเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
 

 ความส าคัญ 
ต ารวจภูธรภาค 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 โดยได้น านโยบาย

การบริหารราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๘) และแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่ง
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และหน่วยรับผิดชอบน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นต ารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” 
   ต ารวจมืออาชีพ  ต้องเป็นข้าราชการต ารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง    ในงานที่
ท าและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สิ่ง
ส าคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า นายที่แท้จริงของข้าราชการต ารวจคือประชาชนทั้งประเทศ 
 

 ค่านิยม 

ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณา
แล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพ่ือก ากับให้บุคลากรในองค์การยึดถือ
และประพฤติปฏิบัติตามอันได้แก่ 

-สมรรถนะ    (Competency)    
-สุจริต เป็นธรรม    (Overall  Fairness) 
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(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

-ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)   
-บริการด้วยใจ    (Service Mind)  
 

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคล
ให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  

สุจริตเป็นธรรม  (Overall Fairness) หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค   
เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้   

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง  การปฏิบัติหน้าทีข่องขา้ราชการต ารวจต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง  การมีจิตส านึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
อย่างเท่าเทียมกัน 

 
 

 พันธกิจ   
 

๑) ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทน 
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒) บังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม                 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และ   
รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 

๔) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของสังคม 

๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 
๖) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ยุทธศาสตร์ต ารวจภูธรภาค 2   พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ 
 
 
 

แนวทางที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ  โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จนได้ซึ่ งยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน                 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือขับเคลื่อนองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นต ารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของ
ประชาชน”  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดบัขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผล
สัมฤทธิ์ 

๑.๑.๑   เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตอบสนองต่อ
ภารกิจ   ตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑.๑.๑ ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์ 
๑.๑.๑.๒ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
1.๑.๑.๓ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.๑.๑.๔ รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
๑.๑.๑.๕ ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างดา้ว 
๑.๑.๑.๖ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง 
๑.๑.๑.๗ ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมัน่คง  
๑.๑.๑.๘ เตรียมความพร้อมขององค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
1.1.๑.๙ รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ 

ทรัพย์สินของประชาชน 
๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน 

- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสงัคมในทกุระดับ 

๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ ให้
มีประสิทธิภาพ 
๑.๓.๒ ประชาสัมพนัธ์กระบวนงานและมาตรการในการด าเนนิงานให้แก่ 
ประชาชนได้รับรู ้

๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์  และ
เครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบ
สารสนเทศ อัจฉริยะ 

๑.๔.๑ น าระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย มี
การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
๑.๔.๓ ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือเครื่องใช้พิเศษที่ทันสมัย
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
พิเศษ 

                       

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ 



๕ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมัน่
ต่อองค์การต ารวจ 

๒.๑.๑  พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ 

๒.๑.๒  น ามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบมาบังคับใช้กบั
ข้าราชการต ารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

๒.๑.๓  มุ่งมั่นท างานเพื่อภาพลกัษณ์ของต ารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน 

๒.๑.๔  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลักภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 

๒.๑.๕  เสริมสร้างและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมข้าราชการต ารวจในทุกระดับ 
๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 

- ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการและการ
ปฏิบัติงานของต ารวจ 

- ลดความหวาดกลวัภัย
อาชญากรรมของประชาชน 

๒.๒.๑  ให้ความส าคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้

๒.๒.๒  เพิ่มขีดความสามารถของสถานีต ารวจในทุกมิติ 
๒.๒.๓  ปรับทัศนคติและวิธีการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนและชุมชน

เป็นศูนย์กลาง 
๒.๒.๔  น าประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในกิจการต ารวจ 
๒.๒.๕  ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสงัคม 

๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมี
มาตรฐาน 

- มีกระบวนงานที่
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

- มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่มปีระสทิธิภาพ 
 

๒.๓.๑  ก าหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนกระบวนงานและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจและงานบริการประชาชน 

๒.๓.๒  ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ และงานบริการประชาชน 
๒.๓.๓  เผยแพร่ประชาสัมพนัธก์รอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรูโ้ดยใช้สื่อต่าง ๆ 
๒.๓.๔  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม

มาตรฐานคู่มือการปฏบิัติงานทีก่ าหนด 
๒.๓.๕  เสริมสร้างและพัฒนาขา้ราชการต ารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจ 
๒.๓.๖  พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพการ

ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมี
ครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ เครื่องมือเคร่ืองใช้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพียงพอ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

๒.๔.๑  ก าหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ  เครื่องใช้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒.๔.๒  จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๒.๔.๑ ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัต ิ

๒.๔.๓  พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์มี
ความสะดวกงา่ยต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

 
 



๖ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมี
ความเข้มแข็ง 

  - ส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมี
ความพึงพอใจ 

 

๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดี  
แก่ ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามสี่วนรว่ม 
ในกิจการต ารวจ 

๓.๒.๒  สนับสนนุเงินคา่ตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชนและ
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม 

๓.๒.๓  ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏบิัติ ตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ 
และภาคเอกชนให้มีความชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัตไิด้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความ เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที ่

๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เอื้อต่อการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน 

๓.๓.๑  บูรณาการกลไกที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มี
การเชื่อมโยงการด าเนนิงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนให้มีเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๓.๒  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคบัต่าง ๆ ที่
เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรน าแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ 
และภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและให้บริการประชาชน 

๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจและเปา้หมายการ
ท างานของหน่วยงานทุกระดบัให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท างานตามแนวคิด Community Policing 

๓.๔.๒ จัดท าฐานข้อมูลในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ 
ทะเบียนอาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและ
ชนิดของกิจกรรมที่ด าเนินการ และให้สามารถเชื่อมโยงระหวา่ง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ 

๓.๔.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบต าแหน่งให้สอดคลอ้งกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๔.๑.๑  การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
๔.๑.๒  พัฒนาระบบการจัดท าแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อนติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๑.๓  พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคลอ้งต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

๔.๒ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและประชาชน
ผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อการ
บริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

๔.๒.๑  สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน 
๔.๒.๒  สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๔.๒.๓  วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพยีงพอต่อการ

ปฏิบัติงานที่มปีระสทิธิภาพ 
๔.๒.๔  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ยึด

หลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเปน็ธรรม 
๔.๒.๕  ปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวชิาชีพ สายงาน

และความเสี่ยงภัย เพื่อให้ด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์
ศรี 

๔.๒.๖  จัดท าและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ 
๔.๒.๗  พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง   

เพือ่ให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒.๘  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
๔.๒.๙  ส่งเสริม แนะน า ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทางดา้นวชิาชีพ และการ

ด ารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุ
ราชการ 

๔.๒.๑๐  สร้างจิตส านึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการท างาน โดย
ค านึงถึง  ความคุ้มค่าและต้นทนุในการท างาน เพื่อให้ผลงานมมีูลค่าเพิ่ม
ขึ้น 

๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๓.๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ดา้นงบประมาณ  ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและดา้นการตรวจราชการ 

๔.๓.๒  ก าหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ท าการ บา้นพัก ยุทโธปกรณ์ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

๔.๓.๓  สร้างจติส านึกของบคุลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สนิและสิง่ของหลวง 
๔.๔ ข้าราชการต ารวจมีสมรรถนะสูงใน
การปฏิบัติหนา้ที่ และน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการ 
 

๔.๔.๑  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนบัสนนุ
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๔.๔.๒  พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพฒันาบุคลากรให้มีความ  
ครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

๔.๔.๓  ส่งเสริมการสร้างความรว่มมือทางวิชาการกับสถาบนัการศึกษา และ    
หน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
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เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาล 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลัก
ของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
- การบริหารจัดการชายแดน  
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ

เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ 

เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้ง
จะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม  
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3. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่

ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง
มีมาตรฐาน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการคา้มนษุย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไมก่่อภาระตอ่สังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้
ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธกีารแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนว
เขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
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4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน

อย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุก
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  

5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยรัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ตอ้งด าเนนิการทันที ระยะต่อไปที่ตอ้งแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่
ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้
ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการ
พิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี  

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือใน
เรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  
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6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงนิและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดม
ความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ป ี

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายรากฐานการจัดเกบ็ภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  

รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการ
ยกเว้นภาษีประเภทท่ีเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. 

และรถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาล
ต่อไปท าได้ทันที  

- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝังงทะเล เพ่ือลด
ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝังงอ่าวไทยและอันดามัน 
ตลอดจนผลักดันใหท้่าเรอืในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินคา้ภายในประเทศและ
เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล
ระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็น
ธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนนุการพัฒนาระบบรางให้เปน็โครงขา่ย
หลักของประเทศ 
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6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน

ตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่
ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
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9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแกไ้ขปญัหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน 
เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ 

9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ใน
พ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่ นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้
รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  

ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การ
ลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

10.4 10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
 
 
 



๑๔ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย

อื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะ
จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 

11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

นโยบำยกำรบริหำรรำชกำร 

ของ พลต ำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจนิดำ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 
*********************** 

 

วิสัยทัศน์ 
 

 “เป็นหลักประกันควำมยุติธรรม และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชำชน ที่มมีำตรฐำนสำกล” 

 

 แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

ข้าราชการต ารวจ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่ซึ่งจะต้องสัมผัสและใกล้ชิดกับ

ประชาชนโดยตรง มีผลทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษกับประชาชน หากข้าราชการต ารวจ ด ารงตนใน

ความยุตธิรรม สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนย่อมเกดิความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่น

ต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ อันจะน ามาซึ่งการให้ความร่วมมือ ยอมรับ และมีส่วนร่วมสนับสนุน

ภารกิจต่างๆ ของต ารวจให้ส าเรจจลุล่วงปปด้วยด ี

การปฏิบัติงานของต ารวจทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน จ าเป็นจะต้องยึดถือ

อุดมคติของต ารวจ ๙ ประการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. เคารพเอือ้เฟื้อต่อหนา้ที่ 

๒. กรุณาปราณีต่อประชาชน 

๓. อดทนต่อความเจจบใจ 

๔. ปม่หวั่นปหวตอ่ความยากล าบาก 

๕. ปม่มักมากในลาภผล 

๖. มุ่งบ าเพจญตนให้เป็นประโยชน์แกป่ระชาชน 

๗. ด ารงตนในยุติธรรม 

๘. กระท าการด้วยปัญญา 

๙. รักษาความปม่ประมาทเสมอชีวติ 

 



๑๖ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

นโยบายการบริหารราชการ 

ภายใต้การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ตาม

ยุทธศาสตรส์านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 

(ก.ต.ช.) มีมตเิหจนชอบในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สานักงานต ารวจแห่งชาติ จึงปด้

ก าหนดนโยบายการบรหิารราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใหถื้อเป็นนโยบายส าคัญและ

เร่งดว่นที่จะต้องรว่มกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๑. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกยีรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบรอ้ยในสังคม 

๓. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 

๔. การแก้ปขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ 

๕. การเรง่รัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรต ารวจในยุคประชาคมอาเซียน 

๖. การเสริมสรา้งความสามัคคี และการบ ารุงขวัญขา้ราชการต ารวจ 

 

๑. กำรพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

๑.๑ ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจส าคัญสูงสุด โดยให้ด า เนินการ ตาม

พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยเครง่ครัด 

๑.๒ รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถงึและเป็นรูปธรรม 

๑.๓ พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึง

การน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนปลน์  สื่ออิเลจกทรอนิกส์ ที่มี

ลักษณะเนื้อหาปม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสถาบัน และให้มีการด าเนินคดีตามกฎหมาย อยา่งเดจดขาด

ทุกราย 

๑.๔ ก าหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ  แผนเผชิญเหตุ ในการปฏิบัติภารกิจ               

ด้านการถวายความปลอดภัยรว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยา่งจรงิจังและต่อเนื่อง 

๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งเตจมก าลังความสามารถ 

/2. การรักษา... 

 



๑๗ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

๒. กำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยในสังคม 

๒.๑ พัฒนาระบบงานด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับ

หน่วยงานด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด และน าข้อมูลที่ปด้รับปปปรับใช้

ประกอบการก าหนดแผนการปฏิบัติและมาตรการตา่งๆ 

๒.๒ พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้กับหน่วยปฏิบัติระดับ

กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดปปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ 

๒.๓ ก าหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ให้ชัดเจน เป็น

ระบบ และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง 

๒.๔ บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมตลอดถึงประกาศ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

๒.๕ พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน

ภัยคุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ 

๒.๖ ก าหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพื่อป้องกันปม่ให้

นักท่องเที่ยวถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรยีบ และเกดิความเชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

๒.๗ การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน ของ

พระบาทสมเดจจพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 

ผูน้ าท้องถิ่น และผูน้ าศาสนาในพื้นที่ 

๒.๘ การแก้ปขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการใหบ้ริการ เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กร สร้าง

ความพงึพอใจให้กับประชาชน และจัดใหม้ีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหา

การจราจรติดขัด ให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันในแต่ละพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

/3. การปอ้งกัน... 



๑๘ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

๓. กำรป้องกันปรำบปรำมและลดระดับอำชญำกรรม 

พระบรมรำโชวำท ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจ้ำอยูห่ัว 

ที่ทรงพระรำชทำนให้กับข้ำรำชกำรต ำรวจ 

ในเรื่องของกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อยให้กับประชำชน ควำมว่ำ ... 

“ กำรจับผูร้้ำยนั้นไม่ถือเป็นควำมชอบ 

เป็นแตน่ับว่ำผูน้ั้น ได้กระท ำกำรครบถ้วนแก่หนำ้ที่เท่ำนัน้ 

แต่จะถือเป็นควำมชอบต่อเมือ่ได้ปกครองป้องกนัเหตุรำ้ยให้ชีวิตและทรพัย์สนิ 

ของข้ำแผน่ดินในท้องทีน่ั้นอยู่เย็นเปน็สุขพอควร ” 

 

๓.๑ มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเปน็เปา้ประสงค์หลกั ด้วยการควบคุมอาชญากรรม ทั้งใน

มิติของอัตราการเกิดเหตุ และระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัย

อาชญากรรมนอ้ยลง และหากเกดิคดีขึน้ ต้องเรง่จับกุมใหป้ด้โดยเรจว 

๓.๒ การปฏิบัติงานของต ารวจ ต้องท าให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความ

ยุติธรรมที่มีมาตรฐาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กร

ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกจิการต ารวจ 

๓.๓ การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้งแหล่งอบายมุขต่างๆ ให้ด าเนินการตาม

นโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจัง และให้มี

การระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบงาน ของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติ

วิทยาศาสตร์ และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การปฏิบัติงานทั้งระบบ 

๓.๕ จัดท าฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ เป็น

ต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าปว้ให้ครบถ้วน เช่น จุด

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และขอ้มูลท้องถ่ินอื่นๆ เป็นต้น 

๓.๖ จัดตั้งศูนยป์ระสานงานและแกป้ขปัญหาคนหาย/เดจกหายพลัดหลงและศพนิรนาม เพื่อให้มี

การตรวจสอบ ติดตามคนหาย เดจกหายพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงาน กับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องอยา่งเป็นระบบ 

๓.๗ ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญต่างๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่นการ

ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุพ์ชืโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น 
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๔. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในทุกมิติ 

๔.๑ มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มีการ

ซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเดจดขาด ทุกราย 

ตามมาตรา ๑๐๐/๒ แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 

๔.๒ ด าเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอก

เงินกับผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อท าลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่าย

ขบวนการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด 

๔.๓ จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้

มอบหมายข้าราชการต ารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้

ผูบ้ังคับบัญชาควบคุม ก ากับดูแล และติดตามความคืบหน้าทุกระยะ 

๔.๔ มุ่งเน้นการสกัดก้ันการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อ

ป้องกันปมใ่ห้มีการล าเลียงยาเสพติดเขา้ปปพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ 

๔.๕ ส่งเสรมิ สนับสนุน และรว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดกจิกรรม โครงการด้านการป้องกัน

การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิในชมุชน สถานศึกษา และสถานประกอบการตา่งๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายา

เสพติด และปม่ใหม้ีผู้เสพรายใหมเ่กดิขึ้น 

๔.๖ เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ปขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ อย่าง

ยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มพีื้นที่ติดต่อกับประเทศปทย 

๔.๗ ด าเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการต ารวจที่เข้าปปมีส่วน

เกี่ยวขอ้งพัวพันกับยาเสพติดอยา่งเดจดขาด 

๕. กำรเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนกำรปฏิรูปองค์กรต ำรวจในยุคประชำคมอำเซียน 

๕.๑ ปรับรื้อระบบงานของต ารวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งใน

ระดับประเทศ และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยชี่วยในการบริหารงานทั้งระบบ 

๕.๒ พัฒนาศักยภาพของข้าราชการต ารวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมทิัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถงึยานพาหนะ

ต่างๆ ของต ารวจใหม้ีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล 

๕.๓ สร้างเครอืขา่ยในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู ้

ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน

ของต ารวจ 
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๕.๔ จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและก าหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือ

กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัย

คุกคามจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ 

๕.๕ ผลักดันให้จัดส่งข้าราชการต ารวจปปท าหน้าที่ผู้ประสานงานประจ าสถานทูตต่างๆ ให้

ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่นๆ 

๕.๖ การให้บริการประชาชน ต้องเป็นปปด้วยความสะดวก รวดเรจว โปร่งใส และเป็นธรรม 

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.

๒๕๕๘ 

๕.๗ ปรับปรุงแก้ปขกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคม

อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล     

๖. กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และกำรบ ำรุงขวัญข้ำรำชกำรต ำรวจ 

พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั 

ในพิธีประดับยศนำยต ำรวจชั้นนำยพล เมือ่วนัที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๑๙  

ควำมว่ำ … “สำมัคค ีคอืกำรเหน็แก่บ้ำนเมอืง และช่วยกนัทกุวธิีทำง  

เพื่อที่จะสร้ำงบ้ำนเมอืงให้เข้มแข็ง ดว้ยกำรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกนั  

ท ำงำนด้วยควำมซ่ือสัตยส์ุจริตอย่ำงตรงไปตรงมำ นึกถงึประโยชน์ส่วนรวมนั้น  

คือควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง” 

 

๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อม             

ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยปม่ให้เป็น

ภาระของขา้ราชการต ารวจต้องน าเงินส่วนตัวปปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง 

๖.๒ ปรับปรุงสวัสดิการของต ารวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน การ

รักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็นต้น เพื่อให้ต ารวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ปด้อย่างมี

เกยีรติและมีศักดิ์ศร ี

๖.๓ ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรอยา่งต่อเนื่อง 

๖.๔ จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทั้ง

ทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวนิัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ตามอ านาจหน้าที่ 
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แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของต ารวจภธูรภาค 2 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค ์
ตามยุทธศาสตรข์องส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

ตัวชี วัดยทุธศาสตร์ 
ร้อยละการลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตร. 
ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

1.1 ภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมาย
เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

เพิ่มขีดความสามารถ
ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองต่อภารกิจ
ตามนโยบายรัฐบาล 

1.1 ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจ
ส าคัญสูงสุด โดยใหด้ าเนินการ ตามพระราชบัญญตัิการ
ถวายความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๗ และระเบียบต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (น. 1.1) 

 

 ระดับความส าเร็จในการถวายความ
ปลอดภัยองค์พระมหากษตัริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จพระ
ราชด าเนินออกนอกเขต
พระราชฐานหรือที่ประทับ(ถวาย
ความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตาม
พระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุ
ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ร้อย
ละ 100) 

 
 
 
 

ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 
 

บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

 1. ปกป้อง เทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

  1.2 รณรงค์ เสรมิสร้าง และปลูกฝังจติส านึกของคนใน
ชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์อย่าง
ทั่วถึงและเป็นรูปธรรม (น.1.2) 

 

 จ านวนครั้งในการรณรงคผ์่านสื่อ
เพื่อเสรมิสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนให้มีความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์ไม่น้อย
กว่า 3,650 ครั้ง(บช.ส.) 

 การรณรงค์สร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมโดยชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย ์696ครั้ง /
448 หมู่บ้าน(บช.ส.)  

 
 
 

ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 
 

บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 
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  1.3 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระท าที่
เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการน าเสนอข้อมลู
ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมลีักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบ
ต่อสถาบัน และให้มีการด าเนินคดตีามกฎหมาย อย่าง
เด็ดขาดทุกราย  (น.1.3) 

 ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 
ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 

บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

1) ตรวจสอบ เฝ้าระวังป้องกัน ติดตามข่าวและ
สถานการณ์จากสื่อต่าง ๆ ทางสถานีวิทยุกระจายเสยีง
สถานีโทรทัศน์ ทางโซเชียลมเีดีย (Social media) เพจหรือ
เว็บไซต์ และแหล่งข่าวอื่นที่มีการลงข้อความเชิงสัญลักษณ์ 
มีลักษณะเนื้อหาไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 จ านวนเว็บไซต์/สถานีวิทยุท่ีท าการ
ตรวจสอบ 
 

ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 
 

บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

2) ปราบปรามการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดสถาบัน (ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2) 

 ระดับความส าเร็จในการปราบปราม
การกระท าความผดิที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดสถาบัน  

ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

3) สืบสวนหาข่าวบุคคลกลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่
ละเมิดสถาบัน (ฝอ.2 บก.อก.ภ.2) 

 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
สืบสวนหาข่าวบุคคลกลุ่มบุคคล 
หรือองค์กรที่ละเมิดสถาบัน 

ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

4) สอบสวน จับกุม คดีหมิ่นสถาบัน
พระมหากษตัริย์ (ฝอ.7 บก.อก.ภ.2) 

 จ านวนคดีในความผิดฐานหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพ 

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2  

5) ตรวจสอบบคุคลตามหมายจับของท้องที่ต่างๆ 
ที่กระท าความผิดเกีย่วกับการละเมิดสถาบัน
พระมหากษตัริย์ทุกดา้นทุกครั้งเมือ่มีการเข้า ออก
ราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออก ราชอาณาจักร (ฝอ.3(4) 
บก.อก.ภ.2) 

 ระดับความส าเรจ็ในการตรวจสอบ
บุคคลตามหมายจบัของท้องที่ตา่งๆ ที่
กระท าความผดิเกี่ยวกับการละเมดิ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกดา้นทุก
ครั้งเมื่อมกีารเข้า ออกราชอาณาจกัร 
ณ ช่องทางเขา้ออก ราชอาณาจักร 

ฝอ.3(4) บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 
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  1.4 ก าหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญ
เหตุในการปฏิบัตภิารกิจ ดา้นการถวายความปลอดภัย
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (น. 
1.4) 

 จ านวนครั้งในการซักซ้อมแผนการ
ปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบตัิ
ภารกิจ ด้านการถวายความ
ปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 ร้อยละของ สภ. ที่ซักซ้อม แผน
เผชิญเหต ุ

ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

  1.5 ส่งเสริม สนับสนุน โครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ ( น 1.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนโครงการทีไ่ดร้ับการส่งเสรมิ 
หรือสนับสนุน 

ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 
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 2. ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด (บช.ปส.) 

2.1 ปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผูล้ าเลียงยาเสพตดิใน
ทุกระดับ โดยให้มีการซักถาม สบืสวนขยายผลจับกมุ
เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการด าเนินคดีตามกฎหมายอย่าง
เด็ดขาด ทุกราย ตามมาตรา ๑๐๐/๒ แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 

1) สืบสวน ขยายผล การปราบปรามเครอืข่ายผู้คา้ยาเสพ
ติดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานด้านการ
ข่าวในการเช่ือมโยงข้อมลูเครือข่ายยาเสพติดกบักลุม่ผูค้้า
ภายในประเทศ ส./4.1 

2) จัดท าระบบข้อมูลบคุคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 
(ผลติ จ าหน่าย ครอบครองเพื่อจ าหนา่ย ครอบครอง เสพ ) เป็น
ปัจจุบัน 

3) แก้ไขปญัหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หัวหน้า
สถานีต ารวจ น าตวัผู้ต้องหามาซักถาม เพื่อขยายผลถึงผู้ค้าราย
ย่อย รายใหญ่ ผูผ้ลติ หรือเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพตดิ  ตาม
หนังสือ ตร. ที่ 0011.23/ว 112 ลง 22 ต.ค. 55 

4) โครงการจับกุมผู้ค้ายาเสพตดิในชุมชนตามค าร้องเรยีน
และประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ(บช.ปส.) 

5) โครงการสืบสวนเส้นทางการเงินที่เกีย่วข้องกับยาเสพ
ติด (บช.ปส.) 

6) โครงการเงินรางวัลตามหมายจับคดียาเสพติด (บช.ปส.) 
7) ประชาสมัพันธ์ให้ผูเ้สพและผูต้ิดยาเสพติดรายงานตัว

เข้ารับการบ าบัดโดยสมัครใจ เพื่อลดความต้องการยาเสพติดใน
พื้นที่ พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ส./4.4 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิของเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80(สยศ.ตร.(วจ.)) 

 จ านวนสถานีต ารวจที่ด าเนินการ
จัดท าระบบข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิ 

 จ านวนครั้งในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

 ระดับความส าเร็จในการสกดักั้นยา
เสพติดไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของปริมาณยาเสพติดที่จับกุม
ได้ทั้งประเทศ(บช.ปส.) 

 จ านวนค าร้องเรียนทีไ่ดร้ับการ
ด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(บช.ปส.) 

 จ านวนครั้งในการปิดล้อมตรวจ
ค้น (อย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง)
(บช.ปส.) 

 จ านวนครั้งในการเบิกเงินรางวัล
ตามโครงการ 

 การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผดิ
เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 
131,900 ราย 

 จ านวนผู้เสพยาเสพติด ท่ีส่ง ไปรับ
การบ าบัดทีส่ถานบ าบัดยาเสพติด 

ศูนย์ยาเสพติด ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 
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  2.2 ด าเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทาง
ทรัพย์สิน ท้ังการยึดทรัพย์ และการฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อท าลายเส้นทาง
ทางการเงินของเครือข่ายขบวนการลักลอบผลติและค้ายา
เสพติด 

 ระดับความส าเร็จการด าเนินการ
ตามมาตรการสมคบ มาตรการทาง
ทรัพย์สิน ท้ังการยึดทรัพย์ และการ
ฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

ศูนย์ยาเสพติด ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

  2.3 เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดี
ยาเสพตดิ โดยให้มอบหมายข้าราชการต ารวจสืบสวน
ติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้
ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับดูแล และตดิตามความคืบหนา้
ทุกระยะ 

 ระดับความส าเร็จการมอบหมาย
ข้าราชการต ารวจสืบสวนตดิตาม
จับกุมตามหมายจบัแต่ละหมายให้
ชัดเจน และใหผู้้บังคับบัญชา
ควบคุม ก ากับดูแล และติดตาม
ความคืบหน้าทุกระยะ 

ศูนย์ยาเสพติด ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

  2.4 สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงขนส่งยาเสพตดิจากพื้นท่ี
ตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการล าเลียงยาเสพติด
เข้าไปพ้ืนท่ีช้ันใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ 

1) จัดท าแผนการระดมปดิล้อม ตรวจค้น และตั้งจดุ
ตรวจค้นยาเสพติดตามเป้าหมาย 

2) โครงการพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพการสกัดกั้นการ
ล าเลียงยาเสพติด ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ ในเส้นทางหลัก
และเส้นทางรอง เช่น ระบบอ่านแผ่นปา้ยทะเบียนรถ
อัตโนมัติ  

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจุดตรวจอัจฉริยะ 
โดยจดัหาเครื่อง x-ray ส าหรับใช้ตรวจรถบรรทุกขนาดใหญ่
ที่ผ่านมาจากแนวชายแดนเข้าสู่ตอนในของประเทศ 
(บช.ปส.) 
 
 
 

 สถิติการเข้าใช้งานในระบบกล้อง
อ่านแผ่นป้ายทะเบียน
อัตโนมัต ิ(License Plate) ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (บช.ปส.) 

 ตรวจรถทุกคันท่ีผ่าน
อุโมงค ์Xray เพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 

ศูนย์ยาเสพติด ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 
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  2.5 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรม โครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ 
เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพตดิ และไม่ให้มผีู้เสพรายใหม่
เกิดขึ้น 

1) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนโรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ 

2) ก าหนดมาตรการในการป้องกันกลุม่เสี่ยงและพื้นท่ี
เสี่ยง โดยการจดัระเบียบสังคมตามอ านาจหน้าท่ี และ
เข้มงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่อย่างจริงจังไม่ให้เป็นแหล่ง
มั่วสุมและแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ ส./4.3 

3) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี่วนรว่มในการจัด
กิจกรรมการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส./4.3 

- โครงการ 1 ตร. 1 ร.ร. 
- โครงการด้านการป้องกันการแพรร่ะบาดของยา

เสพติดในชุมชนสถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ 
- โครงการครูต ารวจ D.A.R.E.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

และป้องกันยาเสพติดและต ารวจครู D.A.R.E เข้าเสริมทักษะ
ชีวิตป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนนักศึกษา และกลุม่
เยาวชน (บช.ปส.บช.น. ภ.๑๙ ศชต. และ บช.ตชด.) 

- โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยและป้องกันภัย
ยาเสพตดิ (บช.ปส. บช.น.ภ.๑๙ ศชต. และ บช.ตชด.) 

- โครงการปลอดยาเสพตดิ เช่น ชุมชนสีขาว 
หมู่บ้านสีขาว โรงเรียนสีขาว ฯลฯ  

-  

 ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้าน
การป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน สถานศึกษา และ
สถานประกอบการต่างๆ เพื่อตัด
วงจรการค้ายาเสพติด และไม่ใหม้ผีู้
เสพรายใหม่เกิดขึ้น 

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับ
การอบรมครูต ารวจ D.A.R.E. 

  จ านวนโรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ สน./สภ.ละ 1 โรงเรยีน 

ศูนย์ยาเสพติด ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 
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ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

  2.6 เสรมิสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านท่ี
มีพื้นท่ีติดต่อกับประเทศไทย 

1) ยกระดับมาตรฐานด้านการข่าวในการเช่ือมโยง
ข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดต่างประเทศกับกลุ่มผูค้้า
ภายในประเทศ ส./4.1 

2) โครงการพัฒนาความร่วมมือระหวา่งประเทศด้าน
ยาเสพตดิ (บช.ปส.) 

3) โครงการบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องในการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้าน
การข่าวและการสบืสวนขยายผล (บช.ปส.) 

 ระยะเวลาการสอบสวนคดยีาเสพ
ติดรายส าคญัเสร็จสิ้น สามารถส่ง
อัยการได้ ภายใน 60 วัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
(กมค.) 

 

ศูนย์ยาเสพติด ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

  2.7 ด าเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครอง
กับข้าราชการต ารวจที่เข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพ
ติดอย่างเดด็ขาด  

1) ด าเนินการกับข้าราชการต ารวจท่ีเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิรวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตามค าสั่ง
กรมต ารวจที่ 1212/2537ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2537(ทุก
หน่วยในสังกัด ตร.) 

2) ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจา้หน้าท่ีต ารวจ
ทุกระดับชั้นและป้องกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือละ
เว้นการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อขบวนการคา้
ยาเสพตดิหรือเป็นผู้กระท าผดิเสียเอง ส./4.5 

3) การมอบรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆเช่น ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ครอบครัวดีเด่นฯลฯ (ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
 
 
 

 การด าเนินการกับข้าราชการต ารวจ
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ ร้อย
ละ 100  

 เสนอรายชื่อข้าราชการต ารวจใน
สังกัดเพื่อเข้ารับรางวัล (ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร.) 

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 
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 4. รักษาความ
ปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 

4.1 ก าหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ียุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกฉ้อโกง เอารดัเอาเปรยีบ และเกิดความ
เชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (น.2.6) 

4.2 จัดท าข้อมูลผู้ประกอบการท่องเที่ยวสินค้าและ
บริการ (เครื่องประดับจิวเวอรี่และอื่น ๆ) (บช.ก.(บก.ทท.)) 

4.3 จัดท าฐานข้อมูลมัคคุเทศก์ (บช.ก.(บก.ทท.)) 
4.4 จัดท าฐานข้อมูลผู้ให้บริการรถรับจา้งสาธารณะ 

บริเวณสนามบิน และสถานท่ีท่องเที่ยว รวมถึงแท็กซี่ป้ายด า 
(บช.ก.(บก.ทท.)) 

4.5 จัดท ามาตรการอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล 

4.6 จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One 
stop service)ในจังหวัดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว31 จังหวัด 
ส./5.2 

4.7 เพิ่มความเขม้ในการดูแลความปลอดภัยแหล่ง
ท่องเที่ยว พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เสี่ยงอ่ืนๆ โดยก าชับหน่วย
ปฏิบัติเพิ่มความเข้มการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว ส./5.2 
 
 
 
 
 
 
 

 ควบคุมคดีเกีย่วกับความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินท่ีเกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่
เกิน 10คดี/นักท่องเที่ยวแสนคน
(บช.ก.(บก.ทท.)) 

 นักท่องเที่ยวมีความเช่ือมั่นและพึง
พอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินร้อยละ 80(บช.ก.
(บก.ทท.)) 

 เจ้าหน้าท่ีต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุใน
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญตาม
เป้าหมาย ภายใน15 นาที/นอก
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญตาม
เป้าหมาย ภายใน 30นาที (บช.ก.
(บก.ทท.)) 

 

ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 
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 5. ควบคุม
ปราบปราม จับกุม
แรงงานต่างด้าวผดิ
กฎหมาย หลบหนีเข้า
เมือง (สตม.) 

5.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก
ราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ (น. 2.5) 

5.2 สกัดกั้นสืบสวนปราบปรามจับกุมแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย หลบหนีเข้าเมืองหรือผิดเง่ือนไขการได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรผลกัดันส่งกลับแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 
 
 

 คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่
จับกุมและผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า 
300,000 คน 

 ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน
ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและ
การรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

 

ฝอ.5 บก.อก.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

 6. ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมทีม่ี
ลักษณะเฉพาะทาง
(บช.ก.) 

 ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญต่างๆ ของรัฐบาลให้
ปรากฏผลชัดเจนเป็นรปูธรรม (น. 3.7) 

1) การปราบปรามการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา  
2) ปราบปรามการกระท าผดิเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

(สยศ.(ผอ.)) 
3) การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว 

และป้องกันปราบปรามการค้ามนษุย์ (สยศ.(ผอ.))  
4) การปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การตัดไม้ท าลายป่า 
- การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ 
- การค้าสตัว์ป่าและพันธ์ุพืช 
- การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- การยึดพืน้ท่ีป่า 

 
 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
ป้องกันปราบปรามการกระท าผิด
เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ผลการจับกุมการกระท าความผดิ

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 ระดับความส าเร็จในการปฏิบตัิตาม

แผนป้องกันปราบปรามการคา้มนษุย์ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 จ านวนครั้งในการประชุมเร่งรัด

ติดตาม  

ฝอ.3(4) บก.อก.ภ.2 
ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 

บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 



๓๒ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตร. 
ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

 7. ปฏิบัติการด้าน
ต่าง ๆ ที่กระทบต่อ
ความมั่นคง 

7.1 พัฒนาระบบงานด้านการข่าว ให้มกีารบูรณาการ
และประสานการปฏิบตัิร่วมกับหนว่ยงานด้านการข่าวท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด และน าข้อมลูที่
ได้รับไปปรับใช้ประกอบการก าหนดแผนการปฏิบัติและ
มาตรการต่างๆ(น. 2.1) 

1) โครงการเสรมิสร้างความสัมพันธ์อนัดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนภารกจิด้านความมั่นคง 

2) โครงการพัฒนาสานสมัพันธ์กับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนเสรมิภารกิจป้องกันและแก้ไขปญัหา
ชายแดน 

3) ประชาสมัพันธ์การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์อันด ี

 จ านวนหมู่บ้านเป้าหมายทีด่ าเนิน
กิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่
น้อยกว่า 2,470 หมู่บ้าน 

 ผลิตขา่วกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศ การรักษาความ
ปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ีทีส่่ง
ให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
3,000 เรื่อง/ป ี

 

ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

  7.2 เร่งรัด ตดิตาม จับกุม ด าเนินคดีกบัผู้กระท าผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
 

 ติดตาม จับกุม ด าเนินคดผีู้กระท า
ผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอา
จักร ส./2.1 

ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

  7.3 รณรงค์ เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปให้เกดิขึ้นท่ัว
ทุกพื้นที่ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อน
บ้านทุกระดับ ส./2.3 

 ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด 

  7.4 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุด
ปฏิบัติการพเิศษ ให้กับหน่วยปฏิบตัิระดับกองบัญชาการทุก
แห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ (น. 
2.2) 

 จ านวนครั้งในการฝึกอบรม หรือ
ทบทวนของชุดปฏิบัติการพิเศษ 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 



๓๓ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตร. 
ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

  7.5 ก าหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหาร
เหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ใหชั้ดเจน เป็นระบบ และมี
เอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญ
เหตุในสถานการณต์่างๆ อย่างต่อเนื่อง (น. 2.3) 

 จ านวนครั้งในการซักซ้อมแผนเผชิญ
เหตุในสถานการณต์่างๆ 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

  7.6 บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๒๕๕๘ รวมตลอดถึงประกาศ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครดั (น.2.4) 

 ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้
กฎหมายตาม พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 จ านวนครั้งในการจัดอบรมช้ีแจง 
แนวทางการปฏิบัติตามพ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ร้อยละจ านวนข้าราชการต ารวจท่ี
เข้ารับการอบรมช้ีแจง แนวทางการ
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 



๓๔ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตร. 
ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

 8. เตรียมความพร้อม
ขององค์การเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
(สยศ.ตร. (ยศ.))
และ (ตท.) 

8.1 ปรับรื้อระบบงานของต ารวจท้ังระบบให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบตังิาน ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยช่ีวยในการบริหารงานท้ัง
ระบบ (น. 5.1) เช่น 

- โครงการเพิม่พูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับบคุลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – 
learning) 

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 
ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 

ทุกหน่วยในสังกัด 

  8.2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการต ารวจให้มีความรู้ 
ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืนๆ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานท่ีท าการ 
รวมตลอดถึงยานพาหนะต่างๆ ของต ารวจให้มีรปูแบบ
เดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล (น. 5.2) 

1) โครงการเพิม่พูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่นๆของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับบุคลากร 
(บช.ศ.) 

2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคารและสถานท่ีท า
การ 

3) ปรับปรุงยานพาหนะต่าง ๆ ของต ารวจให้มี
ความพร้อม และรูปแบบเดียวกัน 

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการ
อบรมความรู้  ทักษะภาษาอังกฤษ 
ภาษาอื่นๆ ของประเทศสมาชิก 

 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปา้ยอาคารและ
สถานท่ีท าการ และยานพาหนะตา่ง ๆ 
ของต ารวจให้มีความพร้อม และรปูแบบ
เดียวกัน เพื่อรองรับอาเซียน 

 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 
ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 
ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 
 

ทุกหน่วยในสังกัด 

  8.3 สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ท้ังภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตัิ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ 
เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของต ารวจ(น. 5.3) 

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยง
และแลกเปลีย่นข้อมูล 
 
 

 ระดับความส าเร็จการสร้างเครือข่าย
ในทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด 



๓๕ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตร. 
ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

  8.4 จัดระบบการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารและ
ก าหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีผู้
บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานดา้นความมั่นคงของ
ต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันหยดุยั้งภยัคุกคามจากอาชญากรรม
ทุกรูปแบบ(น. 5.4) 

 ระดับความส าเร็จในการก าหนด
ช่องทางในการประสานความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ
หน่วยงานด้านความมั่นคงของ
ต่างประเทศ 

ฝอ.8 บก.อก.ภ. ทุกหน่วยในสังกัด 

  8.5 การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘(น. 5.6) 

 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด 

  8.6 ประชุม ช้ีแจง กฎหมาย และระเบยีบต่างๆ ที่มี
การแก้ไข ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุค
ประชาคมอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล ให้แก่ข้าราชการ
ต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนครั้งในการจัดประชุมชี้แจง ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด 



๓๖ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตร. 
ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

 9. รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน(สยศ.ตร.
(ผอ.)) 

9.1 มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์
หลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรม ทั้งในมิติของอัตราการเกิด
เหตุ และระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพือ่ให้ประชาชน
รู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้อง
เร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว (น.3.1) 

1) เพิ่มประสิทธภิาพระบบงานสายตรวจให้มีความ
พร้อมในการระงับเหตุและเพิ่มความถี่การตรวจเขตพื้นที่
รับผิดชอบท าให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ทั้งน้ีต้องพัฒนา
ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรับแจ้งเหตุได้
ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งต่อสายตรวจซ่ึงอยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบให้ไปถึงทีเ่กิดเหตอุย่างรวดเร็วที่สุด ส./5.4 

2) สถานีต ารวจตอ้งปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พกัสาย
ตรวจหรือหน่วยบริการประชาชน(ป้อมตรวจ) ให้มีคุณลักษณะ
ที่เอือ้ต่อการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว(One 
Stop Service) ส./5.4 

3) พัฒนาระบบสายตรวจให้มีความพร้อมมี
ประสิทธิภาพในการระงับเหตุ และบริการประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว รวมถึงการเพิ่มจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที ่

4) เพิ่มประสิทธภิาพให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ โดย
การฝกึอบรมยุทธวิธีต ารวจ 

5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานสาย
ตรวจและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อทดแทน 

6) โครงการฝึกอบรมยุทธวธิีเพื่อความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

7) โครงการฝึกอบรมยุทธวธิีต ารวจ 
8) พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ 191ให้สามารถใช้ไดท้ั้ง

ระบบ สามารถรับแจ้งเหตุได้จริงและบริหารสถานการณ์
ส าคัญในระดับจังหวัดและสถานีต ารวจ 

 ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลตอ่ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกบั
ทรัพย์ไมเ่กิน 6.24 คดี/ประชากร
หน่ึงแสนคน(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 ควบคุมคดีอาญาที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกบั
ชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 24.24 
คดี/ประชากรหน่ึงแสนคน 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดรับแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ร้อยละสถานีต ารวจตอ้งปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และทีพ่กัสายตรวจหรือหน่วย
บริการประชาชน(ป้อมตรวจ) 

 ระดับความส าเร็จของการเข้าไป
ระงับเหตุของสายตรวจ 

 ร้อยละเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมยุทธวิธีต ารวจ  

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ
และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพือ่
ทดแทน 

 ร้อยละเจ้าหน้าที่ต ารวจทีไ่ด้รับการ
ฝึกอบรมยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 ร้อยละสถานีต ารวจที่มีการ พัฒนา

ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 
ฝอ.3(4) บก.อก.ภ.2 
ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 

บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 



๓๗ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตร. 
ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 
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9) การพัฒนาระบบตู้ยาม (Koban)ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คือ ให้มี 1 ตู้ยาม/
1 สน.และเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  

10) การจัดซ้ือ จัดหา ยานพาหนะ อาวธุเสื้อเกราะ
กันกระสุน วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประจ ากาย 
 
 
 
 
 

ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ให้สามารถ
ใช้ได้ทั้งระบบ และสามารถรับแจ้ง
เหตุได้จริงและบริหารสถานการณ์
ส าคัญได ้

 ร้อยละของตู้ยาม (Koban) ต่อสถานี
ต ารวจ 

 ระดับความส าเร็จในการการจัดซ้ือ 
จัดหา ยานพาหนะ อาวธุเสือ้เกราะ
กันกระสุน วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์
ประจ ากาย 

  9.2 การปฏิบัติงานของต ารวจ ต้องท าให้เป็น
หลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรมที่มี
มาตรฐาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจการต ารวจ (น.3.2) 

1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ของประชาชนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแตล่ะ
ท้องถิ่นและชุมชน โดยสถานีต ารวจต้องพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
ส./5. 5 

2) วางระบบการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละกระบวนงานส าคญั 
และส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีสว่นร่วม ทั้งการให้ขอ้เสนอ
ในการปฏิบัติงาน ส./5.5 

 ระดับความส าเร็จ ในการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจการต ารวจ 

ฝอ.3(4) บก.อก.ภ.2 
ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 

ทุกหน่วยในสังกัด 
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  9.3 การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมัว่สมุ รวมทั้งแหล่ง
อบายมุขต่างๆ ให้ด าเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม 
การปราบปรามการซ้ือขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจัง 
และใหม้ีการระดมกวาดลา้งอาชญากรรมอย่างต่อเนือ่ง (น.
3.3) 

1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดเพือ่กดดัน 
ควบคุมป้องกันปราบปรามอบายมขุทกุประเภท เช่นบ่อนการ
พนัน ตู้ม้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า สลากกินรวบ การพนันบ้ังไฟ 
และสถานบริการทีผ่ิดกฎหมาย โดยให้น า พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้ตามลักษณะ
ความผิดมูลฐานของกฎหมายดังกลา่วด้วย ส./5. 2 

2) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทีเ่กี่ยวกับการ
กวดขันจับกุมอบายมุขเป้าหมายทุกประเภท และควบคุมพื้นที่
ไม่มีการลักลอบเล่นการพนันอย่างจริงจัง ส./5.2 

3) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะ
การกระท าผิดตอ่เด็กและเยาวชน จัดท ามาตรการเชิงรุกใน
พื้นที่ลอ่แหลมตอ่การเกิดอาชญากรรม และการคุกคามทาง
เพศ ได้แก่ สถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรมม่านรูด 
สวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุมหรือที่ชมุนุมของเด็กและเยาวชน
ส./5. 2 

4) การป้องกันปราบปรามการจ าหน่วยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับเดก็และเยาวชน โดยเฉพาะในสถานบริการ 
และร้านค้าที่ตั้งอยู่ใกลก้ับโรงเรียนมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องเพราะถอืเป็นเป้าหมายในการกดดัน ปราบปราม
จับกุมให้มีผลการบังคับใช้ ส./5. 2 
 
 

 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม 

 จ านวนครั้งในการกวดขัน จับกุม
แหล่งอบายมุข การควบคุมสถานที่
เสี่ยง แหล่งมั่วสุม 

ฝอ.3(4) บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ 
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  9.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบงาน ของงาน
สืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์ และงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงานทั้งระบบ (น. 3.4) 

1) โครงการ Miracle Eyes 
2) เปิดแอพพลิเคชั่น “POLICE i lertu” เป็น

ช่องทางหนึ่งที่ต ารวจนครบาลน ามาใช้ในการรับแจ้งเหตุ
ด่วนเหตรุ้าย 

3) โครงการสายตรวจเตือนภัย 
4) บูรณาการก าลังต ารวจทหาร ฝ่ายปกครองใน

พื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรยีบร้อยและอาชญากรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ 

5) โครงการฝึกอบรม ทบทวนยุทธวิธีต ารวจ 

 ระดับความส าเร็จการพัฒนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และระบบงาน 
ของงานสืบสวน งานสอบสวน งาน
นิติวิทยาศาสตร์ และงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

 ระดับความส าเร็จการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 
ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 
ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 

บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 
 

  9.5 จัดท าฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผน
ประทุษกรรม ประวตัิผูต้้องหา หมายจับ เป็นต้น ให้เชื่อมโยง
กันท้ังประเทศ และให้ทุกหน่วยสรา้งเครื่องมือสืบสวน
ล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
การเช่ือมสญัญาณกล้อง และข้อมลูท้องถิ่นอื่นๆ เป็นต้น (น.
3.5 

 ระดับความส าเร็จการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการสืบสวน 

ฝอ.3(4) บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 
 

  9.6 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแกไ้ขปัญหาคนหาย/
เด็กหายพลัดหลงและศพนิรนาม เพื่อให้มีการตรวจสอบ 
ติดตามคนหาย เด็กหายพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการ
ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (น.
3.6) 
 
 
 

 ร้อยละหน่วยระดับ บก. จัดตั้งศูนย์
ประสานงานและแกไ้ขปัญหาคน
หาย/เด็กหายพลัดหลงและศพนิร
นาม 

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ภ.จว. 
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 ๑0. การรักษาความ
ปลอดภัยและอ านวย
ความสะดวกด้าน
การจราจร
(สยศ.ตร. (ผก.)) 

10.1 การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ 
เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชน และจดัให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรใน
ภาพรวมของพื้นที่ท่ีมีปัญหาการจราจรติดขัด ให้เป็นแบบ
บูรณาการสอดประสานกันในแตล่ะพื้นท่ี(น.2.8) 

10.2 การจัดการจราจรให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย ให้แกผู่้ใช้เส้นทางการจราจร (สยศ.ตร.(ผก.)) 

10.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจร รวม
ไปถึงผู้ขับขับขี่รถยนต์สาธารณะ  รถรับจ้าง ให้มีความ
ช านาญในเส้นทางร่วมกัน (สยศ.ตร.(ผก.))  

10.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องหมัน่อบรม ท า
ความเข้าใจให้ข้าราชการต ารวจจราจรที่ปฏบิัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส  มีความซื่อสตัยส์ุจรติและบริการประชาชน
อย่างสุภาพ เท่าเทียม เช่น โครงการสภุาพบุรุษจราจร 
รวมถึงให้รางวัลประกาศเกยีรตคิณุให้แก่ประชาชนหรือผู้
แจ้งข่าวการกระท าผิดดา้นการจราจรเป็นประจ า (สยศ.ตร.
(ผก.))  

10.5 ด าเนินการศึกษาวเิคราะห์ วางแผน และ
อ านวยการในการป้องกันและลดอบุัติเหตุในแตล่ะพื้นท่ี
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะพื้นท่ีที่เกิดอุบัติเหตุ (สยศ.ตร.
(ผก.)) 
 
 
 
 
 

 อัตราส่วนจ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 13.51 ราย/
ประชากรหนึ่งแสนคน 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
ความปลอดภัยจากอุบตัิเหตจุราจร 
ทางบก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 การแจ้งเหตุใหเ้จ้าหน้าท่ีต ารวจไป
ถึง ท่ีเกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล 
ภายใน 15 นาที/นอกเขต กทม.-
เทศบาล ภายใน 30 นาท ี

 
 
 

ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 ภ.จว. 
สภ. 
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๑.๒ ลดความ
หวาดกลัวภยั
อาชญากรรมของ
ประชาชน 

 เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมทีส่ร้าง
ความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ชุมชน 
และที่มผีลกระทบ
ต่อสังคมในทุก
ระดับ 

1. มีมาตรการในการสนองต่ออาชญากรรมที่
ชัดเจน ได้แก ่อาชญากรรมพื้นฐาน อาชญากรรมสะเทือน
ขวัญ อาชญากรรมทีม่ีผลต่อประชาชนในวง
กว้าง เช่น Call center/แชร์ลกูโซ่/ฉ้อโกง/ลงทุนใน
ต่างประเทศ/ยักยอก อาชญากรรมที่ก่อความเดือดร้อน
ร าคาญเช่น วัยรุ่นแข่งรถจักรยานยนต์/รถยนต์บนทาง
หลวง/นักเรียนตีกัน/ขว้างปาก้อนหิน 

2. มีมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ประเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจนควบคุมสถิติการเกิดและจับกมุ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ก าหนดยุทธวิธีหรือมาตรการในการสรา้งความ
อบอุ่นใจ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้
ประชาชนไดร้ับทราบหรือรับรู ้

4. สายตรวจเดินเท้าในพ้ืนท่ีทีม่ีอาชญากรรม
เกิดขึ้น หรือเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง หรือ
ชุมชน ศูนย์การค้า 

5. การปรับเขตตรวจของสายตรวจรถจักรยานยนต ์/ 
รถยนต ์ในพื้นที่ชุมชนเมือง/ที่มีประชากรหนาแน่น 

6. การจัดระบบสายตรวจรถจักรยานยนต์/รถยนต ์ที่
มุ่งเน้นการตรวจตามเป้าหมายทางยุทธวิธี (ที่มีอาชญากรรม
สูง/พื้นที่เป้าหมาย)และให้มีเป้าหมายในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์พูดคยุกับประชาชนในพ้ืนท่ีให้มากท่ีสุด(ไม่
มุ่งเน้นการเซ็นตู้แดง) 

7. จัดระบบสายตรวจใหม้ีความสอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ตามอาชญากรรม เน้นการปรากฏกายและพบปะ
พูดคุยกับประชาชน 

8. การพัฒนาระบบการรับแจ้งเหต/ุการเข้าถึงที่เกิด

 จ านวนคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตต่อจ านวน
ประชากรแสนคน น้อยกว่า 37 คดี 

 

ฝอ.3(4) บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 



๔๒ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตร. 
ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

เหตุอย่างรวดเร็ว/การรักษาสถานที่เกิดเหต/ุการรักษา
พยานหลักฐานในท่ีเกิดเหต/ุทักษะการพูดคุยกบัผู้เสียหาย
เหยื่อ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการสืบสวนหาข่าวรวบรวม
พยานหลักฐาน รวมทั้งการแสดงความเห็นใจ ให้ข้อมูล
ข่าวสารและแนะน าในสิ่งที่เกี่ยวข้อง (เน้นการเข้าถึงที่เกิด
เหตุและปฏสิัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับประชาชน 

9. เจ้าหน้าท่ีต ารวจไปถึงที่เกิดเหตุอยา่งรวดเร็ว
สอดคล้องกับสภาพภมูิประเทศในแต่ละพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตร. 
ที่หน่วยเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

๑.๓ มรีะบบและ
กระบวนงานท่ี
ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ประชาสมัพันธ์
กระบวนงานและ
มาตรการในการ
ด าเนินงานให้แก่
ประชาชนไดร้ับรู ้

 �พัฒนาระบบงานการบริหารจัดการที่ชัดเจนและ
กระบวนงานท่ีให้บริการประชาชนในระบบสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

1) มีกระบวนงานขับเคลื่อน รวบรวม   
ติดตามและวัดผลสมัฤทธ์ิอย่างเปน็รูปธรรม 

2) การวิเคราะหส์รุปผลการปฏิบตั ิเพื่อปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง- การพัฒนาองค์กรต ารวจให้จดัท าแผน
Action Plan เป็นแผนทุกระยะ 3 เดือนในระยะยาว 5–
 20 ปี เพื่อพิจารณาทิศทางต่อไปขององค์กรต ารวจ ทั้ง
โครงสร้าง เงินเดือน ค่านิยมขององค์กร 

 ระดับความส าเร็จของการ
ประชาสมัพันธ์กระบวนงานในการ
ด าเนินงานให้แก่ประชาชนได้รับรู ้

ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

1.4 มเีทคโนโลยี 
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือพิเศษ 
รวมทั้งระบบ
สารสนเทศ
อัจฉริยะ 

๑.๔.๑ น าระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
และเหมาะสมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

1.4.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมลูของหน่วยงานให้ได้
มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงข้อมลูกับหน่วยงาน
ภายในได้อย่างท่ัวถึง 

1.4.1.2 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์ส าหรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และพอเพียง และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่
มั่นคง 

1.4.1.3 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เกิดความรู้ทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถน าความรูไ้ปใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ระดับความส าเร็จการน าระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัและเหมาะสม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
บุคคลการใหม้ีความรู้และทักษะใน
การใช้เทคโนโลย ี

 

ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

 ๑.๔.๓ ก าหนดกรอบ
อัตราและจัดหา
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้พิเศษที่
ทันสมัยให้เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 จัดท ากรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
พิเศษ 

 ระดับความส าเร็จการก าหนดกรอบ
อัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบตัิงาน 

ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 



๔๔ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 

ตัวชี วัดยทุธศาสตร์ 
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 

 
 
 

 
 



๔๕ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด 

ผลการปฏบิัติงาน 
หน่วยรับผิดชอบ

ระดับ ภ.2 
หน่วยปฏิบัติ 

๒.๑ สังคมและ
ประชาชนเช่ือมั่นต่อ
องค์การต ารวจ 

๒.๑.1  น ามาตรการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมา
บังคับใช้กับ
ข้าราชการต ารวจที่
ประพฤติมิชอบอย่าง
จริงจัง 

 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจรติ  
คอร์รัปช่ัน 
2.1.1.1 จัดให้มีโครงการ/กจิกรรม เพือ่พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล แก่ข้าราชการต ารวจ เช่น 
อบรมพัฒนาจิตใจ กิจกรรมจติอาสา เป็นต้น 

2.1.1.2 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี/การด าเนินชีวิต 

2.1.1.3 สอดส่องดูแลและกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ประพฤติตนอยู่ในระเบยีบวินัย/ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอยู่เสมอ 

2.1.1.4 จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ตั้งแต่ระดับบก.หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนครั้งในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล แก่ข้าราชการต ารวจ 

 ระดับความส าเร็จขององค์กรในการ
รณรงค์ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที/่การ
ด าเนินชีวิต 

 ระดับความส าเร็จของหน่วย ระดบั บก. ที่
มีการจัดตั้งศูนย์ปอ้งกันปราบปรามการ
ทุจริตฯ  

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 



๔๖ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด 
ผลการปฏบิัติงาน 

หน่วยรับผิดชอบ
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

 2.1.2  มุ่งมั่น
ท างานเพื่อ
ภาพลักษณ์ของ
ต ารวจให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม
และประชาชน 

2.1.2.1 ก าหนดภาพลักษณ์ คณุลักษณะ  และพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์โดยพิจารณาจากพฤตกิรรมที่ประชาชนพึง
พอใจ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข ์

 จ านวนครั้งในการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของต ารวจผา่นสื่อ
ต่างๆ (บช.ปส.) 

ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

 2.1.2.2 ก าหนดวิธีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กรได้
ตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมศรัทธา ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในลักษณะต่าง ๆ เพื่อยอมรับและสร้างการ
เปลี่ยนแปลง (สท.) 

2.1.2.3 สร้างและน าเสนอต้นแบบของ
ภาพลักษณ ์คุณลักษณะและพฤตกิรรมที่พึงประสงค ์

2.1.2.4 ตอกย้ าภาพลักษณ์คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ระดับหน่วยงานและบคุคลอย่างตอ่เนื่อง 

2.1.2.5 สื่อสารและเผยแพร่ให้ข้าราชการต ารวจ
ประชาชน และสาธารณชน ไดร้ับรู้ถึงความเหนื่อย
ยาก ตรากตร า เสี่ยงภัย การอุทิศตนในการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อ
ประโยชนส์ุขของประชาชนของหน่วยงานต ารวจและบุคลากร
ตัวอย่าง 

2.1.2.6 สื่อสารให้ข้าราชการต ารวจ ประชาชนและ
สาธารณชน ไดร้ับรู้ถึงภาพลักษณท์ี่เกี่ยวข้องกับค่านิยมของ
องค์การ ได้แก ่การมีสมรรถนะที่ดสีุจรติเป็นธรรม ประชาชน
เป็นศูนย์กลางและการให้บริการดว้ยใจของทั้งหน่วยงานและ
บุคคล 
 
 
 
 
 
 

   



๔๗ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด 
ผลการปฏบิัติงาน 

หน่วยรับผิดชอบ
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

 ๒.๑.๔  เสริมสร้าง
และพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรมข้าราชการ
ต ารวจในทุกระดับ 

2.1.4.1 ส่งเสริม ผลักดันระเบยีบประมวลจริยธรรม
ต ารวจให้มผีลในทางปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 

2.1.4.2 ด าเนินการคดัเลือกข้าราชการต ารวจท่ีมีความ
ประพฤติดเียี่ยมตามโครงการต ารวจสีขาวดาวคณุธรรมปลีะ 1 
ครั้ง 

2.1.4.3 การให้รางวัลแก่ข้าราชการต ารวจที่ประพฤติ
ปฏิบัติดเียี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต ารวจเพื่อส่งเสริมยกย่องและเป็นขวัญก าลังใจ 

2.1.4.4 ประกาศเชิดชูเกยีรตหิน่วยงานและข้าราชการ
ต ารวจท่ีประพฤติปฏิบตัิดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีได้รับการ
คัดเลือกตามโครงการต ารวจสีขาวดาว
คุณธรรม  

 จ านวนหน่วยงาน/ข้าราชการต ารวจท่ี
ได้รับประกาศเชิดชูเกียรต ิ

 
 

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 



๔๘ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด 
ผลการปฏบิัติงาน 

หน่วยรับผิดชอบ
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

๒.๒ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของ
ต ารวจ 

๒.๒.๑  ให้
ความส าคญักับการ
ให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็น
ธรรม โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ
ได ้

2.2.1.1 กวดขันการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบและค าสั่งของทางราชการของ ตร. 

2.2.1.2 อ านวยความสะดวกดา้นการสอบสวน โดยการ
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑก์ารประกันตัวผู้ต้องหาและการรับ
หลักฐานการรับค าร้องทุกข์  (หากผูเ้สียหายต้องการส าเนา ปจว. 
ให้ด าเนินการตามระเบียบ) 

2.2.1.3 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือและแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบสวน รวมทั้งวิธีการคัดแยกเหย่ือ
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

 ร้อยละของสถานีต ารวจที่ด าเนินการตาม
ค าสั่ง ตร. ทื่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 56 
(การเร่งรัดส านวนค้างของพนักงาน
สอบสวน) 

 ร้อยละของสถานีต ารวจที่มีการติดประกาศ
หลักเกณฑก์ารประกันตัวผู้ตอ้งหา ไว้ให้
เห็นอย่างชัดเจน เปิดเผย และข้อมลูมีความ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน  

 ระดับความส าเร็จในการรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานสอบสวนของสถานีต ารวจ 

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ภ.จว. 
สภ. 

 ๒.๒.๒  เพิ่มขีด
ความสามารถของ
สถานีต ารวจในทุก
มิต ิ

2.2.2.1 รวมงานที่ประชาชนต้องมาใช้บริการไว้ ณ บริเวณ
จุดเดียวกัน เน้นการต้อนรับอ านวยความสะดวก อ านวยความ
ยุติธรรม และให้บริการบนสถานีต ารวจด้วยความรวดเร็ว (One 
Stop Service)  

2.2.2.2 ดูแลรักษาความสะอาด และตกแต่งสถานที่
ภายนอก และบริเวณบ้านพกัของทางราชการ ให้ดูสะอาด 
สวยงาม เน้นการพฒันาอาคาร สถานที่ท างาน ห้องควบคุม
ผู้ต้องหา ห้องน้ า บ้านพักข้าราชการต ารวจ และบริเวณโดยรอบ 
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพรอ้ม   ในการ
ให้บริการประชาชน 

2.2.2.3 การด าเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างสม่ าเสมอ 
2.2.2.4 จัดที่จอดรถทกุประเภทส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  

ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที ่
2.2.2.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการขั้น

พื้นฐาน ครบ 5 ประเภท ตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ.2548 ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที ่

 ร้อยละของสถานีต ารวจที่ด าเนินการตาม
โครงการ One Stop Service ร้อยละ 
100 

 จ านวน สภ. ที่ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 5 

ส. อย่างสม่ าเสมอ  
 ร้อยละของสถานีต ารวจที่จัดที่จอดรถ

ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
 ร้อยละของสถานีต ารวจที่ด าเนินการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการขั้น
พื้นฐานครบ 5 ประเภท 

ฝอ.3(1) บก.
อก.ภ.2 

ภ.จว. 
สภ. 



๔๙ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด 
ผลการปฏบิัติงาน 

หน่วยรับผิดชอบ
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

 ๒.๒.๓  ปรับ
ทัศนคติและวิธีการ
ท างานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ โดยยึด
ประชาชนและชุมชน
เป็นศูนย์กลาง 

 จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้
ทราบถึงผลการบริการประชาชน ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และ
น าไปปรับปรุงแก้ไข 

 

 ร้อยละของสถานตี ารวจท่ีมีการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ทราบ
ถึงผลการบริการประชาชนของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจไว้ทุกเดือน 

 ร้อยละของสถานตี ารวจท่ีน าผลการ
ส ารวจไปปรับปรุงแก้ไข 

ฝอ.3(1) บก.
อก.ภ.2 

ภ.จว. 
สภ. 

 ๒.๒.๕  ด าเนิน
กิจกรรมที่มุ่งเน้น
การแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 

2.2.5.1 เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน หรือส่วนราชการใน
พื้นที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยมี
การจัดท าแผนการตรวจเยี่ยมชุมชนของ สถานีต ารวจ อย่าง
น้อยเดือนละ 2 ครั้ง (จัดต ารวจเยีย่มทุกบ้านในชุมชน) เช่น
โครงการพบปะผู้น าชุมชน โครงการชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น 

2.2.5.2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนรว่มในกิจการต ารวจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนชุมชนที่สถานตี ารวจจัดข้าราชการ
ต ารวจไปเยี่ยม 

ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ภ.จว. 
สภ. 



๕๐ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด 
ผลการปฏบิัติงาน 

หน่วยรับผิดชอบ
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

๒.๓ มีกระบวนงาน
ที่โปร่งใสมี
มาตรฐาน 

๒.๓.๑  ก าหนด
กรอบมาตรฐาน 
และปรับปรุงแก้ไข
ขั นตอน
กระบวนงานและ
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของ
สถานีต ารวจและ
งานบริการ
ประชาชน 

2.3.1.1 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมติดประกาศ 
ให้ประชาชนผู้รับบริการเห็นได้อยา่งชัดเจน เช่น การแจ้ง
ความคนหาย การขอใบแจ้งการตาย  เพื่อน าไปท าใบมรณะ
บัตร การคืนรถกรณียึดไว้เพื่อตรวจสอบหลักฐาน การขอ
ส าเนาประจ าวันเกี่ยวกับคดี การคนืรถในคดีจราจร              
การขอถอนค าร้องทุกข์ การขอประกัน/ถอนประกันตัว
ผู้ต้องหา ฯลฯ         

2.3.1.2 จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
 
 

 ร้อยละของสถานตี ารวจท่ีมีการจดัท า
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

ฝอ.3(1) บก.
อก.ภ.2 

ภ.จว. 
สภ. 

 ๒.๓.2  เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
กรอบมาตรฐาน
ขั้นตอนกระบวนงาน
และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรูโ้ดยใช้
สื่อต่าง ๆ 

2.3.2.1 ประชาสมัพันธ์ขั้นตอนการตดิต่องานให้กับ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 

2.3.2.2 จัดเจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ คอยให้ค าแนะน า
ประชาชน ทราบขั้นตอนการติดตอ่งานและข้อมูลข่าวสารของ
สถานีต ารวจ  

2.3.2.3 ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยช่องทาง 
- ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส ์
- เว็บไซต์  
- เสียงตามสาย  
- แผ่นพับ  
- คู่มือประชาชน  
- เครื่องคอมพิวเตอร์บรรจุข้อมูลที่ให้ประชาชน

สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมลูได้ ณ สถานีต ารวจ 
2.3.2.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบเพื่อให้

ประชาชนไดร้ับรู ้รับทราบการปฏบิัติหน้าที่ของต ารวจ  
 

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่าง 
ๆ 

ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ภ.จว. 
สภ. 



๕๑ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด 
ผลการปฏบิัติงาน 

หน่วยรับผิดชอบ
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

 ๒.๓.3 พัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้ 
ความเข้าใจ ปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตาม
มาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

2.3.3.1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในทุกระดับ ให้มีจิตใจในการ
ให้บริการประชาชนด้วยความใส่ใจ เต็มใจ(Service Mind) 

2.3.3.2 ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจแตล่ะต าแหน่งงาน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน หรือตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ี
เกี่ยวข้อง หรือตามข้อสั่งการของ ตร. เช่น งานบัญชีการเงิน 
งานส่งก าลังบ ารุง เป็นต้น 

2.3.3.3 รวบรวม ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานธุรการหรืองานอ านวยการ ไว้อย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วน และมีข้อมลูเป็นปัจจุบัน 

 จ านวนเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมการให้บริการประชาชน) ด้วย
ความใส่ใจ เตม็ใจ(Service Mind 

 จ านวนเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
แล้วสามารถน ามาปฏิบัติงานได้ 

 ระดับความส าเร็จของการรวบรวม 
ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวกับงานธุรการหรืองานอ านวยการ ไว้
อย่างเป็นระบบ 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

 ๒.๓.4 เสริมสรา้ง
และพัฒนา
ข้าราชการต ารวจให้
มีวินัยและเคร่งครัด
ต่อคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4.1 ประชุม ช้ีแจง หรืออบรมข้าราชการต ารวจให้มี
วินัยและเคร่งครดัต่อคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
ของต ารวจ 

2.3.4.2 ฝึกประจ าสัปดาห์  

 จ านวนครั้งในการประชุม ช้ีแจง หรือ
อบรมข้าราชการต ารวจใหม้ีวินัยและ
เคร่งครดัต่อคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของต ารวจ 

 จ านวนครั้งในการฝึกประจ าสัปดาห์ อย่าง
น้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 



๕๒ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี วัด 
ผลการปฏบิัติงาน 

หน่วยรับผิดชอบ
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

๒.๔ บุคลากรและ
หน่วยงานมี
ครุภัณฑ์ 
ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงพอ
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

๒.๔.๑  ก าหนด
กรอบอัตราครุภณัฑ์ 
ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั 
มีความเหมาะสม
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

 จัดท าแผนจดัหา รักษา ทดแทนครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ (สกบ.) 

1) จัดท าแผนจดัหาครุภณัฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 
เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย มีความ
เหมาะสมตามมาตรฐานท่ีก าหนด ให้เป็นไปตามกรอบอัตรา
ครุภณัฑ์  

2) ด าเนินการควบคุมและตรวจสอบการเก็บบ ารุงรักษา 
ตลอดจนการเบิกจา่ยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ยุทธภัณฑ์ 
วิทยุสื่อสาร ยานพาหนะ กุญแจมอื หมวกนิรภัย ฯลฯ เพื่อให้
มีคุณภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงาน และถูกต้องตามระเบียบ 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน
จัดหา รักษา ทดแทนครุภณัฑ์ยุทโธปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้  

 

ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด 

 ๒.๔.๒  จัดหา ปรับ
เกลี่ย และแจกจ่าย
ครุภณัฑ์ฯ ตามข้อ 
๒.๔.๑ ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิ

2.4.2.1 จัดหา ครภุัณฑ์ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ตามแผนจัดหาครุภณัฑฯ์ 

2.4.2.2 ปรับเกลีย่ และแจกจ่ายครุภณัฑ์ ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศให้
เพียงพอต่อการปฏิบัต ิ

 จ านวนครุภณัฑ์ยุทโธปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ปรับเกลี่ยและแจกจ่าย
ให้แก่หน่วยในสังกัด 

 จ านวนครุภณัฑ์ยุทโธปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ได้รับการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานเอกชน 

ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 บก. ในสังกัด ภ.2 

 ๒.๔.๓  พัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลให้มีความ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
ตรงต่อการใช้
ประโยชน์มีความ
สะดวกง่ายต่อการ
จัดเก็บข้อมูลและ
สามารถพัฒนาให้
เชื่อมโยงขอ้มูล
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

2.4.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

2.4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการต ารวจน า
เทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสามารถตดิตามข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร ์เป็นต้น 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได ้
 

ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 บก.สส.ภ.2 
ภ.จว. 
สภ. 

 



๕๓ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

และเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ 

ตัวชี วัดยทุธศาสตร์ 
จ านวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ต่อจ านวนประชากร 
 

 
 
 
 
 



๕๔ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ/์ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติ 

๓.๑ การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและ
ให้บริการ มีความ
เข้มแข็ง 

 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ 
และภาคเอกชน
เข้ามามสี่วนร่วม
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

3.1.1.1  สร้างเครือข่ายการมสี่วนร่วม ฝึกอบรมให้
ความรู ้เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบตัิงาน(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

3.1.1.2 จัดการความขัดแย้งในชุมชน (สยศ.ตร.(ผอ.)) 
3.1.1.3 จัดการปญัหาอาชญากรรมและปญัหาอื่น ๆตาม

ข้อเสนอของชุมชน (สยศ.ตร.(ผอ.)) 
3.1.1.4 ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนนิงานร่วมกัน  
3.1.1.5 รณรงค์ป้องกันอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เยาวชนสัมพันธ์สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม   สมาชิก
ต ารวจบ้าน เพื่อนบ้านเตือนภัย   อาสาป้องกันอาชญากรรม 
อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบรอ้ยหมู่บ้าน  หมู่บ้านปลอด
อาชญากรรม และฝากบ้านไว้กับต ารวจ เป็นต้น 

3.4.1.1 ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์หรืองานแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน โดยมุ่งเน้น
ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการท างานของต ารวจอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เช่น 

1) โครงการเพื่อนบ้านเตือนภยั 
2) โครงการต ารวจเตือนภัย : สถานีต ารวจ 
3) โครงการศูนย์ประสานงานรักษาความ

ปลอดภัยประจ าท้องถิ่น  (ศปถ.) : สถานีต ารวจ 
4) โครงการตรวจเยี่ยมประชาชน ( Knock Door 

) : สถานีต ารวจ 
5) โครงการฝากบ้านกับต ารวจ 
6) โครงการครู ๕ นาที : สถานตี ารวจ 
7) โครงการ “To Be Number One” : สถานีต ารวจ 
8) โครงการรักษาความปลอดภยัในหมู่บ้าน

จัดสรรหรือชุมชนเมือง 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการ “ชุมชนรวมใจสร้างเกราะคุ้ม
ภัย”(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการมสี่วนร่วมฯเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ10 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในท้องที่
นั้น ในแต่ละปี(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 จ านวนอาสาสมัครภาคประชาชนท่ีเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 

 

ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 
ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 

ภ.จว. 
สภ. 



๕๕ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ/์ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติ 

9) โครงการจักรยานเยี่ยมบ้านยามเยน็ 
10) โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด 

3.4.1.2 จัดชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ออกปฏิบัติหน้าที่
อย่างสม่ าเสมอ และรวบรวมผลการปฏิบัตไิว้อย่างเป็นระบบ 
โดยจดัท าแผนของชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ไว้ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ/์ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติ 

๓.๒ การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและ
ให้บริการ มีความพึง
พอใจ 

๓.๒.๑ ส่งเสรมิยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
และ/หรือให้รางวลั
ตอบแทนคุณความดี
แก่ประชาชน 
เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจการ
ต ารวจ 

3.2.1.1 ประกาศเกยีรตคิุณต ารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์หมู่บ้านเป้าหมายหรือชุมชนดีเด่น/ประกาศเกียรติคณุ
ประชาชนท่ีช่วยเหลือสนับสนุนงานชุมชนสัมพันธ์ เช่น โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรตมิอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่ายหรือ
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น 

3.2.1.2 สรุปผลการด าเนินการให้รางวัลกบัผู้ช่วยเหลืองาน
ต ารวจ  

 จ านวนหน่วยงาน/ผู้ช่วยเหลืองาน
ต ารวจท่ีได้รับรางวัลในแตล่ะดา้น  

ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ภ.จว. 
สภ. 

 ๓.๒.2  ปรับปรุง 
พัฒนารูปแบบ 
วิธีการปฏิบัติ 
ตลอดจนแนวทาง
การประเมินผลการ
เข้ามามสี่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้มี
ความชัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
 

 ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา(สยศ.ตร.
(ผอ.)) 

1) จัดกลุ่มประชาคมหมู่บ้านเป็นศูนยก์ลางในการ
ประชุมพบปะแกนนาชุมชน (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

2) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ (สยศ.ตร.(ผอ.) 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
รูปแบบของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

  



๕๗ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ/์ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติ 

๓.๓ กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เอื้อต่อ
การเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชน 
เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

๓.๓.๑  บูรณาการ
กลไกท่ีเกี่ยวขอ้ง ท้ัง
ภายในและภายนอก
องค์การ ให้มีการ
เชื่อมโยงการ
ด าเนินงานการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้มี
เอกภาพ ลดความ
ซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

3.3.1.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏบิัติการแบบมี
ส่วนร่วมฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กิจกรรมการท างานของต ารวจ (ในส่วนของ กต.ตร.) เช่น 
โครงการ กต.ตร. พบประชาชน เป็นต้น 

3.3.1.2 จัดให้มีคณะท างานภาคประชาชน ซึ่ง
ประกอบด้วยข้าราชการต ารวจของ สน./สภ. และ กต.ตร.สน./
สภ. ภาคประชาชน   

3.3.1.3 ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ 
โดยมีการตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

3.3.1.4 จัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง เสนอต่อที่ประชุม 
กต.ตร.สน./สภ. 

3.3.1.5 จัดท ารายงานสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่งท่ีเกีย่วข้อง
ให้เอือ้ต่อการปฏิบตัิงานของ กต.ตร. เสนอต่อ ผบก.น./ภ.จว. 

 จ านวนครั้งในการประชุม กต.ตร.  
 จ านวนเงินเบี้ยประชุมที่มีการเบิกจ่าย

ในการประชุมแต่ละครั้ง 
 ระดับความส าเร็จในการน าปัญหา

การร้องเรียนขา้ราชการต ารวจและ
ความต้องการของประชาชนมา
พิจารณา 
เพื่อแก้ไขปัญหา  

ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ภ.จว. 
สภ. 

๓.๔  หน่วยงานและ
บุคลากรน าแนวคดิ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและ
ให้บริการประชาชน 

๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของ
ข้าราชการต ารวจและ
เป้าหมายการท างาน
ของหน่วยงานทกุระดับ
ให้ยึดถือการมีสว่นร่วม
ของประชาชนในการ
ท างานตามแนวคิด 
“Community 
Policing (ต ารวจเพื่อ
ชุมชน” 

 การฝึกอบรมบุคลากรหรือการพัฒนาบุคลากรใหม้ี
ความรู้เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการท างานตาม
แนวคิดCommunity Policing  

 ระดับความส าเร็จของการบรรจุ
เนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการท างานตามแนวคดิ
Community Policingในหลักสตูร
ของ ตร. (บช.ศ.) 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 
 

ศฝร.ภ.2 



๕๘ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ/์ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติ 

 ๓.๔.๒ จัดท า
ฐานข้อมูลในเรื่อง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ได้แก่ 
ทะเบียนอาสาสมัคร
เครือข่ายภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
ประเภทและชนิด
ของกิจกรรมที่
ด าเนินการ และให้
สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรมและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2.1 รวบรวมจดัท าฐานข้อมูล ให้เป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

3.4.2.2 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัเก็บข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูล (สทส.และ สยศ.ตร.(ผอ.)) 

3.4.2.3 ให้มีการประสานงานของหน่วยงานใน
กระบวนการยตุิธรรมและหน่วยงานอ่ืน ๆ(กมค.) 

1) โครงการจัดท าทะเบยีนสมาชิกอาสาสมัคร (สยศ.ตร.
(ผอ.)) 

2) จัดท าโครงการอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที่ในการจดัท า
ฐานข้อมูล 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ฐานข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน( 

ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ภ.จว. 
สภ. 

 



๕๙ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความเข้มแข็งในการบรหิาร 

ตัวชี วัดยทุธศาสตร์ 
ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจต่อการบริหารงาน 

ภายในองค์การ 
 
 
 
 



๖๐ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

หน่วยรับผิดชอบ 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

๔.๑ การบริหาร
โดยยดึหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๔.๑.๑  การบริหารทีมุ่่งเน้น
ผลงานตามแผนยุทธศาสตร ์

4.1.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

4.1.1.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการตาม
แผนปฏิบัตริาชการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด (รอบ 6, 
12 เดือน) 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ร้อยละ 
100 

ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 - 

 ๔.๑.๒  พัฒนาระบบการ
จัดท าแผนงานงบประมาณ 
ขับเคลื่อนตดิตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งในระดับองค์การและ
ระดับบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.2.1 ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การและบคุลากรให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (สยศ.ตร.(ยศ.)) 

1) โครงการต ารวจสีขาวดาวคณุธรรม(จต.) 
2) โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม

คุณธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจ(บช.ศ.) 

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีได้รับการ
คัดเลือกตามโครงการ “ต ารวจสีขาว
ดาวคุณธรรม” 

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นวิทยากรดา้นจริยธรรม
คุณธรรมและจรรยาบรรณ (บช.ศ.) 

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

 4.1.2.2 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและ
พัสดุให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการ
(สงป. สกบ. และ สยศ.ตร.(ยศ.)) 

1) ติดตามเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นตามเป้าหมายที่ ตร. ก าหนด 

2) โครงการฝึกอบรมทางดา้นกระบวนการ
งบประมาณ (สงป.) 

3) จัดท ากรอบอัตราครภุัณฑป์ระจ าหน่วย 
(สกบ.) 

 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ระบบงบประมาณและพัสด ุ

 ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณเทยีบ
กับเป้าหมายที่ ตร. ก าหนด 

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านกระบวนการงบประมาณ 

 

ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

 ๔.๑.๓  พัฒนาองค์การและ
โครงสร้างองค์การให้มีความ
สอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
 

 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ ตร. 

 ระดับความส าเร็จการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ตร. 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 



๖๑ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

หน่วยรับผิดชอบ 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

๔.๒ ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องและ
ประชาชน
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจต่อการ
บริหารงานของ
ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

๔.๒.๑  สร้างบรรยากาศ
แวดล้อมให้จูงใจต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.2.1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจให้มคีวามสุขใน
การปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม
ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สะดวก เหมาะสม เช่น 

1) โครงการก่อสร้างอาคารสถานท่ี 
2) โครงการปรับปรุงสถานท่ี ภูมิทัศน์ 
3) กิจกรรม ๕ ส 

 ระดับความส าเร็จในการการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีของ สน./สภ.ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

4.2.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เปน็ภาระของข้าราชการ
ต ารวจต้องน าเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการ
กันเอง (น.6.1) 

 ยอดวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีได้จัดหา หรือได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 

 

ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

 ๔.๒.๒  สร้างวัฒนธรรมของ
องค์การให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.2.2.1 ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจในการมจีิตส านึก
ในการให้บริการประชาชน 

4.2.2.2 ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

- โครงการประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบัติดเียี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ(บช.ศ.) 

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีได้รับการ
คัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจ าป ี

 

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

  4.2.2.3 จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อย่างต่อเนื่อง น./6.3 

 จ านวนครั้งในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างความสามัคคีในหมูค่ณะ 

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 



๖๒ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

หน่วยรับผิดชอบ 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

 ๔.๒.๓  วางระบบการ
จัดการดา้นสวสัดิการ ให้
เหมาะสมและเพยีงพอต่อ
การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 จัดให้มีสวสัดิการอื่นๆ เพิ่มเติมตามระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  เช่น 

1) โครงการอาหารกลางวัน   
2) ร้านค้าสวสัดิการ 
3) กองทุนเงินกู้ ทุนการศึกษาบุตร  
4) การประกอบอาชีพเสริม  

ฯลฯ 

 ระดับความส าเร็จการด าเนินการจดัให้มี
สวัสดิการอื่นๆ เพิม่เตมิตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ร้อยละ 100 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

 ๔.๒.4  ส่งเสรมิการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและ
จิตใจ 

4.2.4.1 ส่งเสริมข้าราชการต ารวจมสีุขภาพร่างกาย
และจิตใจให้แข็งแรงพร้อมปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น  

1) โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี 
2) โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ 
3) โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

 ข้าราชการต ารวจผา่นเกณฑ์การ
ประเมินทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ระดับความส าเร็จของข้าราชการต ารวจ
ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 100 
(ครบทุกนาย) 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

  4.2.4.2 จัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการต ารวจและ
ครอบครัวต ารวจที่มโีรคประจ าตัว ป่วยหรือข้าราชการ
ต ารวจได้รับอุบตัิเหตุเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ี หรือมี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่ และให้การช่วยเหลือ
เยียวยาตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบญัชี
รายชื่อข้าราชการต ารวจและครอบครัว
ต ารวจท่ีมโีรคประจ าตัว ป่วยฯ 

 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 



๖๓ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

หน่วยรับผิดชอบ 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

๔.๓ กระบวนการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๓.๑  พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้าน
งบประมาณ ด้านทรัพยากร
มนุษย์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านการ
ตรวจราชการ 

4.3.1.1 จัดต้ังศูนย์ใหค้ าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือ
ข้าราชการต ารวจทีถู่กฟ้องร้องอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที ่  

4.3.1.2 เสนอแนะ และช่วยเหลือขา้ราชการต ารวจที่
ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทั้งทางอาญา ทางแพ่งทางปกครอง 
และทางวินัย น./6.4 

 ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์ของ
หน่วยระดับ บก. ในสังกัด ภ.2 ร้อยละ 
100 

ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 บก. ใน ภ.2 

4.3.1.3 บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณและ
พัสดุของหน่วย ในแต่ละส่วนอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นระบบ 

1) จัดสรรน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับแต่ละสายงาน  
อย่างเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

2) จัดสรรพัสดใุหเ้พียงพอต่อการปฏิบัติงาน   
3) ควบคุม ก ากับดูแล และตรวจสอบการใช้จ่าย

เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้ถูกตอ้งตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินกองทุนฯ ถูกต้องตามระเบยีบ 

 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงนิกองทุนฯ 

ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 
ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 

ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

  4.3.1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานทกุดา้นและสามารถเชือ่มโยง
กับหน่วยงานอื่นได้(สทส.) 

1) โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและใชข้้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตร. 
(สทส.) 

2) พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผา่นจอภาพ 
(Video Conference) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยในสังกัด ตร. 
(สทส.) 

4.3.1.5 น าระบบเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเหมาะสม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน (สทส.) 
4.3.1.6 พัฒนาการให้บริการขอ้มูลผา่นระบบ

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรบัปรุง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 



๖๔ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

หน่วยรับผิดชอบ 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

อินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มอืถอืหรืออุปกรณ์คอมพวิเตอรพ์กพา
รูปแบบอื่น ๆ(สทส.) 

 ๔.๓.๒  ก าหนดแผนการ
จัดหาและทดแทนสถานท่ี
ท าการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะที่จ าเป็นและ
เพียงพอต่อการปฏิบัตหิน้าท่ี 
 

4.3.2.1 ส ารวจความต้องการสถานท่ีท าการ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ ์อุปกรณ ์เครือ่งมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี (สกบ.) ทุกหน่วยในสังกัด ตร. 

4.3.2.2 จัดหาสถานท่ีท าการ บ้านพัก
ยุทโธปกรณ ์อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัตหิน้าท่ี 

- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานท่ีท าการ บ้านพัก 
และจัดหายุทโธปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัตหิน้าท่ี(สกบ.) 

 จ านวนสถานีต ารวจตามโครงการ
(ทดแทน) ด าเนินการการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ  

ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

 ๔.๓.๓  สร้างจิตส านึกของ
บุคลากรในการใช้
งบประมาณ ทรัพย์สินและ
สิ่งของหลวง 

4.3.3.1 ก าหนดวิธีการหรือมาตรการประหยัด
พลังงานของหน่วย  (ไฟฟ้า ประปา และน้ ามันเชื้อเพลิง) 

4.3.3.2 เปรียบเทยีบค่าใช้จ่าย ไฟฟ้า น้ าประปา 
และน้ ามันเชื้อเพลิง ในห้วงเวลาเดยีวกัน ของปีท่ีแล้วมา
กับปีปัจจุบัน แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์ กรณีพบว่า
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปีท่ีแล้วให้หามาตรการในการลดค่าใช้จ่าย 

4.3.3.3 ก าหนดมาตรการ การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานท่ีท าการ รวมทั้งภยัธรรมชาติ และเหตุ
วิกฤติต่างๆ   

4.3.3.4 ควบคุมและตรวจสอบการเก็บบ ารุงรักษา 
ตลอดจนการเบิกจา่ยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
ยุทธภัณฑ์ วิทยสุื่อสาร ยานพาหนะ กุญแจมือ หมวก
นิรภัย ฯลฯ เพื่อให้มีคณุภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงาน และ
ถูกต้องตามระเบียบ 
 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
หน่วย 

 อัตราค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า น้ าประปา 
น้ ามันเชื้อเพลิง  (ลดลง/เพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา) 
 

ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 



๖๕ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
แนวทางการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

หน่วยรับผิดชอบ 
ระดับ ภ.2 

หน่วยปฏิบัติ 

๔.๔ ข้าราชการ
ต ารวจมสีมรรถนะ
สูงในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและน า
ระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการ
บริหารจดัการ  

๔.๔.๑  พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและฝึกอบรมทุก
ระดับใหส้อดคล้องสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

 จัดท าแผนการศึกษาและฝึกอบรมให้ตรงกับความ
จ าเป็นและความต้องการของแต่ละสายงานใหส้อดรับกับ
พันธกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและแผนการ
ฝึกอบรมหลักสตูรหลักของสานักงานต ารวจแห่งชาติ  
 

 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร.
(บช.ศ.) 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ปรับปรุงเนื้อหาหลักสตูรใหส้อดคล้อง
กับพันธกิจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (บช.ศ.) 

 
 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ศฝร.ภ.2 

 ๔.๔.๒  พัฒนารูปแบบ 
วิธีการและวางระบบในการ
พัฒนาบุคลากรให้มคีวาม
ครอบคลมุและต่อเนื่อง
ภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  
 
 
 

 การพัฒนาองค์ความรู ้โดยการฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และแนวคิดของข้าราชการต ารวจทุก
ระดับ  

 จ านวน โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  

 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทุกหน่วยในสังกัด  
ภ.2 

 ๔.๔.๓  ส่งเสรมิการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ใน
กระบวนการยตุิธรรม 
 
 
 

4.4.3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (บช.ศ.) 

4.4.3.2 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกบั
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ (บช.ศ.) 

4.4.3.3 เตรียมความพร้อมรับการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศกึษาอบรม (บช.ศ. 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับพันธกิจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ(บช.ศ.) 

ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ศฝร.ภ.2 

 



๖๖ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ต ารวจภูธรภาค 2 

1. หน่วยปฏิบัติ/หน่วยรับผิดชอบหลักระดับ ภ.2 
1.1 รายงานผลการด าเนนิการให้ ภ.2 ทราบ (ผ่าน ฝอ.3 บก.อก.ภ.2) ในรปูแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส ์word หรือ excel ทาง e-mail : staff313@police.p2.go.th   จ านวน 2 ครัง้ ไดแ้ก ่
- ครั้งที ่1 รายงานรอบ 6 เดอืน ภายในวันที ่…………………………………. 
- ครั้งที ่2 รายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที ่………………………………. 

1.2 การรายงานผลด าเนนิการตามข้อ 1.1 ประกอบดว้ย 2 ส่วน ได้แก ่
- รายงานผลด าเนนิการตามตวัชี้วดั ตามแนวทางการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม เพื่อบรรลเุป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของต ารวจภูธรภาค 2  
- รายงานผลด าเนนิการตามโครงการ/กิจกรรมของหนว่ย (ผนวก ค) 

2. ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 
2.1 ส าเนารายงานผลด าเนินการของหน่วยปฏิบัติตามข้อ 1.1-1.2 ของหน่วยปฏิบัติ ให้หน่วย

รับผิดชอบหลักระดับ ภ.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของ ตร. แก่หน่วยรับผิดชอบหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เมื่อมีการร้องขอมาในภายหลัง 

2.2 รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี ในภาพรวมของ
กองบัญชาการ ส่งส านักงานยุทธศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

3. หน่วยรับผิดชอบหลักระดับ ภ.2 
รวบรวมผลการปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยตามข้อ 2.1  เพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการ

รายงานผลการปฏิบตัิแก่หนว่ยรับผดิชอบหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิเมื่อมกีารร้องขอมาในภายหลัง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:staff313@police.p2.go.th


๖๗ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๘ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 

 
 
 
 

ผนวก  ก   
 

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๙ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 



๗๐ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ข 
 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณผลผลิต/โครงการและงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ต ารวจภูธรภาค 2 
 

  
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบาย ครม. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ต ารวจภูธรภาค ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 



๗๒ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 

 
 
 
 
 

ผนวก  ค 
 

โครงกำร/กจิกรรม  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



๗๓ 

 

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการต ารวจภูธรภาค 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
 
 
 
 


