แผนปฏิบัติราชการ กองตํารวจสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คํานํา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของกองตํ า รวจสื่ อ สาร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็ น
แผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ จั ด ทํ า ขึ้ น อย่ า งสอดคล้ อ งกั บ แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ บาล
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามนโยบายการบริหาร
ราชการ สํานักงานตํารวจแห่งขาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการดําเนินงานของกองตํารวจสื่อสาร และมีจุดเน้นสําคัญในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ตามกลยุทธ์/แนวทางดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยมีความเชื่อมโยง
งบประมาณ การบริหารจัดการและการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ ให้บรรลุ ผลสําเร็จในการจั ด
งบประมาณ ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล เพื่อให้การ
ดําเนินงานของกองตํารวจสื่อสาร มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน่วยต่าง ๆ ในสังกัดกองตํารวจสื่อสาร มีหน้าที่ในการศึกษา ทําความเข้าใจแผนปฏิบัติ
ราชการนี้ โดยดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติราชการตามแผนที่กําหนดไว้และควบคุมกํากับดูแล
ผลักดันและขับเคลื่อนหน่วยรองให้มีการดําเนินการ ตามแผนงาน/โครงการที่ต้องจัดทําเพื่อ
รองรับแผนปฏิบัติราชการนี้อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดตามกําหนดเวลา
เพื่อนําผลที่ได้ไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการต่อไป
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกองตํารวจสื่อสาร ฉบับนี้ สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือจาก
ทุกหน่วยงานในกองตํารวจสื่อสาร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กองตํารวจสื่อสาร
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สารบัญ
หน้า

• บทนํา
• ความเป็นมาและความสําคัญ

๑
๒

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร

๔

• ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔
๗
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ) ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
แนวทางการปฏิบัติราชการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๘
• นโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
๑๑
ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
• นโยบายของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
๑๓
กองตํารวจสื่อสาร
• ยุทธศาสตร์ กองตํารวจสื่อสาร ปี พ.ศ.๒๕๕๘

๑๖

• การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม(SWOT) กองตํารวจสื่อสาร

๑๘

• กลยุทธ์/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์
ของกองตํารวจสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๒๑

• การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ กองตํารวจสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๒๙

• แนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกองตํารวจสื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๔๑

• ภาคผนวก
ผนวก ก งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จําแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย
ผนวก ข ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กับยุทธศาสตร์
กองตํารวจสื่อสาร
ผนวก ค แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานผลผลิต/โครงการ
และ งบประมาณยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๔๓

บทนํา

๒

ความเป็นมาและความสําคัญ
ตามประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่
๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้จัดทํา “ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ ขึ้น และคณะกรรมการนโยบายตํ ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ได้ เห็ น ชอบให้ กําหนดเป็ น
นโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๖ แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัด นํายุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการรองรับตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดไว้
ต่ อ มา สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ทํ า “แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ –
๒๕๕๘) ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ” ขึ้น เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรตํารวจไปสู่สภาพการณ์ที่
ประสงค์ ไ ด้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง และให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด นํ า ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการต่อไป
สําหรับ “แผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘”
นั้น เนื่องจาก กระบวนการจัดทําและพิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ มีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดเวลาปกติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงให้ถือ
ว่า “จุดเน้นและทิศทางการดําเนินงานประกอบคําของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ” เป็นแผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนั้น ยั งมี ประกาศ สํ านั กงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ลงวัน ที่ ๕
กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง แผนปฏิบัติ ราชการของสํานั กงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทาง สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุก
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด นํ า แนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ไ ปใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
บริหารงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในส่วนของกองตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ จึงได้มีคําสั่งกองตํารวจสื่อสาร ที่ ๖๑๑/๒๕๕๗ ลง ๓ พ.ย.๕๗ แต่งตั้ง “คณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๘ ของกองตํารวจสื่อสาร” ขึ้น โดยมีผู้บังคับการ กองตํารวจสื่อสารเป็น
หัวหน้าคณะทํางาน เพื่อจัดทําแผนและบริหารจัดการให้ทุกหน่วยในสังกัดนําแผนไปสู่การปฏิบัติรวมทั้ง
ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๓

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมหลักขององค์กร

๔

วิสัยทัศน์
(Vision)
เป็นหน่วยงานหลักของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการพัฒนาระบบสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความมั่นคงของชาติ และสนับสนุนงานตํารวจในการ
บริการประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕

พันธกิจ
(Mission)
๑. สนับสนุนเครื่องมือสือ่ สารให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒. พัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อการถวายความปลอดภัยสําหรับองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาํ เร็จราชการแทนพระองค์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓. พัฒนาบุคลการให้มีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม

๖

ค่านิยมหลักขององค์กร

“สื่อสารทันสมัย ฉับไว ให้บริการ”

๗

 ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ –
๒๕๖๔
 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 แนวทางการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นโยบาย ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 แนวทางการปฏิบตั ิราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 นโยบาย ของ พล.อ.ประวิตร์ วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
 นโยบายการบริหารราชการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๘

ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองตํารวจสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล
เป้าประสงค์ ๑.๑ ภารกิจถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
๑.๑.๑
เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยในการตอบสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นภารกิจ ปกป้อง
เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑.๗
ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
๑.๑.๘
เตรียมความพร้อมขององค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ ๑.๒ ลดระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ชุมชนและที่มีผลกระทบต่อสังคมทุกระดับ
เป้าประสงค์ ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์
๑.๔.๑
นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานตํารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์กรตํารวจ
กลยุทธ์
๒.๑.๓
มุ่ ง ทํ า เพื่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องตํ า รวจให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและ
ประชาชน
๒.๑.๓
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ กรอบมาตรฐานขั้ น ตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่างๆ
เป้าประสงค์ ๒.๔ บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานมี ค รุ ภั ณ ฑ์ ยุ ท โธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๒.๔.๒
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ตรงต่ อ การใช้
ประโยชน์ มีความสะดวก ง่ายต่อการจัด เก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตํารวจ
เป้าประสงค์ ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และให้บริการมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
๓.๑.๑
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตํารวจ
เป้าประสงค์ ๓.๓ ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่งและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อ
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์
๓.๓.๒
ปรั บ ปรุ งแก้ไข กฎหมาย กฎระเบี ย บคํ า สั่งและข้ อบั งคั บ ต่า งๆ ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม

๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๔.๑.๑
พัฒนาระบบการจัดทําแผนงาน งบประมาณ ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ สส.
กลยุทธ์
๔.๒.๑
สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓
วางระบบการจั ดการด้ านสวัสดิ การ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยึด
หลักความรู้ ความสามารถ โปร่งใส และเป็นธรรม
๔.๒.๖
จัดทําและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กร
๔.๒.๘
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิต
เป้าประสงค์ ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๔.๓.๑
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ
๔.๓.๒
กําหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทําการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะที่จําเป็น และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
เป้าประสงค์ ๔.๔ ข้าราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่
กลยุทธ์
๔.๔.๑
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาและฝึ ก อบรมทุ ก ระดั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ ตร.
๔.๔.๒
พั ฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก ารวางระบบในการพั ฒ นาบุ คลากรให้ มีความ
ครอบคลุม และต่อเนื่อง ภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณ

๑๐

นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘
นโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าประสงค์
สนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศด้วยองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี
เพื่อลดช่องว่างในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. ด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับการสร้างระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
เป้าประสงค์
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เร่งรัดการดําเนินคดี
ทุกขั้ นตอนให้ร วดเร็ว เกิดความเป็ นธรรม และมีระบบฐานข้อ มูลที่ เชื่ อมโยงกัน สามารถใช้
ติดตามผลและนําไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ (โดย ตร. ต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายใน ตร. และระหว่างหน่วยงานภายนอก ตร.)

นโยบายของ
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๑) การจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๒) การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบัน
๓) กําหนดแนวทาง/มาตรการ/ยุทธศาสตร์ในการดําเนินการ
๒. ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒) สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม
๓) ติดตั้ง CCTV
๔) ฝึกอบรมอาสาสมัครภาคประชาชน
๓. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
๑) การจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริต
๒) อบรมข้าราชการในสังกัด
๓) ประชุมกําชับการป้องกันปราบปรามการทุจริต
๔) จัดซื้อ จัดจ้าง
๕) ประชุมเร่งรัดงบประมาณ
๖) ผลการดําเนินการทางวินัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๑

แผนปฏิบัติการบริหารราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของ พลเอก ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั+นคง
ลําดับ

ปี ๒๕๗๖

โครงการ/งาน/กิจกรรม
ต.ค.

๑.

๒.

พ.ย.

ปี ๒๕๕๘
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

หน่วยรับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ด้ านการปกป้ องและเชิ ดชู สถาบั น
พระมหากษัตริย์
1.1 การจั ดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

สทส.
(สส.)

1.2กํ า หนดแนวทาง/มาตรการ/
ยุทธศาสตร์ในการดําเนินการ

สทส.
(สส.)

การรั กษาความมั่ นคงของรั ฐและการ
ต่างประเทศ
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ติดตั้ง CCTV

สทส.
(สส.)

- ฝึกอบรมอาสาสมัครภาคประชาชน

สทส.
(สส.)

๑๒

๑๓

นโยบายของ
พลตํารวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๑) รณรงค์ เทิดทูนและเสริมสร้างความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณให้คนในชาติ
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) พัฒนากลไกการถวายความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพสูงสุด
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒. รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้องหรือต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ โดยผลักดันให้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ
๑) กําหนดมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในทุกหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน ที่โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
๒) ปลูกฝังค่านิยมให้แก่ข้าราชการตํารวจทุกระดับดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
๓) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามเอาใจใส่มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยสังเกตการณ์ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิด ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการ
ป้องกันตามควรแก่กรณี และต้องกวดขันควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ใต้บังคับบัญชา
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บของทางราชการอย่ า งถู ก ต้ อ งมี ป ระสิท ธิ ภ าพเป็ น ผลดี
ต่อทางราชการ
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยข้าราชการตํารวจทั้งใน
ระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการและกองกํากับการ เพื่อให้ทํา
หน้าที่ในการตรวจสอบติดตามความประพฤติผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานตามลําดับชั้น

๑๔

๔. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑) แสวงหาความร่ วมมือ กับหน่ว ยงาน ที่เกี่ย วข้องในการป้องกั น แก้ไ ขปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการต่างๆ และกําหนด
มาตรการในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง โดยการจัดระเบียบสังคมตามอํานาจหน้าที่
และเข้ ม งวดกวดขั น อบายมุ ข ในพื้ น ที่ อ ย่ า งจริ ง จั ง ไม่ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง มั่ ว สุ ม และแพร่ ร ะบาด
ของยาเสพติด
๒) ควบคุม ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกระดับชั้นและป้องกันไม่ให้
เข้าไปมีส่ว นเกี่ยวข้องหรือละเว้น การปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อ ให้ความช่ว ยเหลือต่อขบวนการค้ า
ยาเสพติดหรือเป็นผู้กระทําผิดเสีย
๕. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และการอํานวยความยุติธรรมเพื่อให้ตํารวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง
๑) ยกระดับมาตรฐานการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมเฉพาะทาง เช่น การโจรกรรมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ การค้ามนุษย์คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง โดยการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบบอก
ตําแหน่งพิกัด (GPS) กล้องติดรถยนต์ สายตรวจ ฯลฯ
๒) เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจให้มีความพร้อมในการระงับเหตุและเพิ่ม
ความถี่การตรวจเขตพื้นที่รับผิดชอบทําให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ทั้งนี้ต้องพัฒนาระบบศูนย์
รับแจ้งเหตุ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รับแจ้งเหตุได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งต่อสายตรวจซึ่งอยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบให้ไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วที่สุด สถานีตํารวจต้องปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ที่พักสายตรวจหรือหน่วยบริการประชาชน (ป้อมตํารวจ) ให้มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง
อาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยสถานีตํารวจต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๖. อํานวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๑) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่อกระทําผิดต้อง
ยอมรับการดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายไม่เสนอสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรละเว้นการดําเนินคดี

๑๕

๗. บริหารจัดการให้ตํารวจดํารงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน
๑) ยกระดับสวั สดิก ารด้ านความเป็นอยู่ของข้าราชการตํา รวจให้อยู่ ดีมีสุ ขแบบ
พอเพียง ตลอดจนสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการตํารวจและครอบครัวอย่างเพียงพอเหมาะสม
ตามแนวทาง “อยู่พอดีมีพอใช้ ใจเป็นสุข”
๒) จัดหาอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็น ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนกําลังพลตามสัดส่วนความ
หนาแน่นของประชากรและสภาพปัญหาอาชญากรรม
๓) บริห ารงานกํ าลั งพลทั้ งการแต่ งตั้ ง โยกย้ าย เลื่อ นเงิน เดื อนการปู นบํ าเหน็ จ
ความชอบ ตลอดจนการลงโทษทางวินัย โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส สร้างหลักเกณฑ์เป็นที่
ยอมรับของข้าราชการตํารวจทุกระดับ
๔) ส่งเสริม แนะนําฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพและการดํารงชีวิตเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตํารวจก่อนเกษียณอายุราชการ
๕) ส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ กระบวนงาน มาตรการในการดํ า เนิน งานบริก ารรั บ ใช้
ประชาชน และผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ตามช่องทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้างศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กรตํารวจ
๘. เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑) พัฒนาหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้มีความพร้อม
มี ม าตรฐาน มี ขี ด ความสามารถรองรั บ การฝึ ก อบรมตํ า รวจให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๒) ส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจทุกระดับ มีความรู้ ทักษะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นภาษาสากลในการสื่อสาร รวมทั้งภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๑๖

ยุทธศาสตร์ กองตํารวจสื่อสาร
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘

๑๗

ยุทธศาสตร์กองตํารวจสื่อสาร ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ ภารกิจถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เกิดผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒
เป้าประสงค์ ๑.๔

ลดระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานตํารวจให้โปร่งใน มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์กรตํารวจ
เป้าประสงค์ ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตํารวจ
เป้าประสงค์ ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และให้บริการมีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
เป้าประสงค์ ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ สส.
เป้าประสงค์ ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๑๘

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
กองตํารวจสื่อสาร
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
(IT: Information Technology ) SWOT
๑. จุดแข็ง
( Strength)
๓. โอกาส
( Opportunity)

๒. จุดอ่อน
(Weakness)

ปัจจัยภายใน

๔. อุปสรรค
( Threat)

ปัจจัยภายนอก

๑. จุดแข็ง (Strength)
๑.๑ เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการทํางานที่ชัดเจน มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน
๑.๒ เป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
๑.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
๑.๔ สถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทําให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว
ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ มีศูนย์บริการเทคนิคสื่อสารจํานวน ๑๘ แห่งทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑.๖ มีช่างเทคนิคสื่อสารที่มีความชํานาญ และพัฒนาการทํางานให้ทันสมัยสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
๑.๗ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสําคัญกับงานในภารกิจของกองตํารวจสื่อสาร และให้การ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมหากมีการร้องขอ
๑.๘ มีความหลากหลายทางวิชาชีพ ทําให้สามารถพัฒนาองค์กรได้หลายมิติ

๑๙

๒. จุดอ่อน (Weakness)
๒.๑ ขาดแคลนกํา ลังพลระดั บชั้ นประทวน ทั้งสายอํา นวยการและสายช่างเทคนิคสื่อสาร
บุคลากรด้านช่างฯ ที่มีอยู่ก็อายุมากใกล้เกษียณ กําลังพลไม่เพียงพอกับภารกิจที่รับผิดชอบ
๒.๒ การวางแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรยังไม่ชัดเจน และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ทําให้ไม่มีแรงจูงใจ ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดกรณีโยกย้า ย
หน่วยงานกันบ่อยครั้ง
๒.๓ ภาระงานประจํามากจนไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าในงานได้
๒.๔ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๒.๕ ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
๒.๖ งบประมาณมี จํ า กั ด ไม่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน และการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๗ ขาดการสื่อสาร การติดต่อประสานงานที่ดีภายในองค์กร
๒.๘ บุคลากรในองค์กรบางส่วนยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
๒.๙ ขาดการสร้างเครือข่ายการทํางานแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๓. โอกาส (Opportunity)
๓.๑ กระแสโลกาภิวัฒน์และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นองค์กรสมัยใหม่
๓.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสําคัญกับงานในภารกิจของกองตํารวจสื่อสาร เช่น ตร.ให้
การสนับสนุน โครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตร. โครงการพัฒนาระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล
ตร. ฯลฯ
๓.๓ การปฏิบัติรูประบบราชการที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (IT) มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
๓.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย ทําให้ประชาชนมี
ช่องทางติดต่อสื่อสารกับตํารวจมากขึ้น
๓.๕ ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุเครื่องมือสื่อสาร มีแนวโน้มลดลง ทําให้สามารถ
จัดหาและนํามาพัฒนาต่อยอดให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๖ มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทั ศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้มีการร่วม ฯลฯ

๒๐

๔. อุปสรรค (Threat)
๔.๑ ภาคเอกชนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ทําให้ กองตํารวจสื่อสารเป็นหน่วยงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
๔.๒ โครงการต่างๆ ที่กองตํารวจสื่อสารเป็นเจ้าของเรื่อง ล้วนแต่เป็นโครงการที่ใช้งบลงทุนสูง
มาก เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จ
๔.๓ บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวโน้ม
ที่จะสมัครทํางานกับบริษัทเอกชนมากกว่าการรับราชการ เนื่องจากภาคเอกชนให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า
ดั ง นั้ น ในอนาคตอั น ใกล้ กองตํ า รวจสื่ อ สารอาจจะประสบปั ญ หาขาดแคลนกํ า ลั งพลในสายวิ ศวกรรม
ช่างไฟฟ้า สื่อสารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกําลั งพลในสายวิศวกรรมจะเป็น กําลั งสํา คัญในการกําหนดทิ ศทางการ
ติดต่อสื่อสารของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔.๔ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเชี ย น ทํ า ให้ ก องตํ า รวจสื่ อ สารมี ภ ารกิ จ มากขึ้ น ทรั พ ยากร
(เครื่องมือสื่อสาร) ที่มีอยู่จํากัด ส่งผลให้การให้บริการของศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ไม่ทั่วถึง

๒๑

กลยุทธ์ แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ กองตํารวจสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กลยุทธ์/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๑.๑ภารกิจถวายความปลอดภัย ๑.๑.๑เพิ่มขีดความสามารถ
พระมหากษั ตริ ย์ แ ละพระบรม ของหน่ วยในการตอบสนอง
วงศานุวงศ์เกิดผลสัมฤทธิ์
นโยบายรัฐบาล มุ่งเน้น
- ภารกิ จ ปกป้ อง เทิ ดทู น
พิ ทั กษ์ รั กษาสถาบั น
พระมหากษัตริย์

หน่วยรับผิดชอบ
สส.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
1. กิ จ กรรมการถวายความปลอดภั ย แด่
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสื่อสารถวายความปลอดภัย
3.กิจกรรมการปรับปรุงนามเรียกขานให้เป็น
ปัจจุบัน
4.จั ด หาอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร เพื่ อ ใช้ ใ นการถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ฯ
5.กิจกรรมการร่วมเทิดพระเกียรติทั้งภายใน
และภายนอกหน่วย

หน่วยรับผิดชอบร่วม
ฝอ.สส., ฝสส.๑ – ๗ สส., กพถ.สส.
หมายเหตุ งบประมาณ
หน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์/กิจกรรม
ที่ได้รับปี๒๕๕8
ฝสส.๑ สส.
๔,๗๐๑,๘๐๐ บาท
243,630 บาท
174,000 บาท
-

๒๒

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๑.๒ ลดระดั บ ความหวาดกลั ว เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ภัยอาชญากรรมของประชาชน ป้องกันและปราบปราม
อาช ญากรรมที่ ส ร้ า ง
ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น แ ก่
ประชาชน ชุ มชนและที่
มีผลกระทบต่อสังคมทุก
ระดับ
๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และ ๑.๔.๑พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ รวมทั้ง ของระบบฐานข้ อ มู ล
ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
สารสนเทศให้ ค รบถ้ ว น
ทั น ส มั ย มี ค ว า ม
เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

หมายเหตุ งบประมาณ
หน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์/กิจกรรม
ที่ได้รับปี๒๕๕8

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน 191 จํานวน 25 แห่ง

กพถ.สส.

44,558,300 บาท

2. กิจกรรมการตรวจซ่อมศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน ๑๙๑

กพถ.สส.

12,636,000 บาท

๑. กิจกรรมการจัดหาช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม ๕
๒.กิจกรรมการจัดส่งข้อมูลข่าวสาร SMS แก่
ผู้บังคับบัญชา
๓.กิจกรรมการให้บริการระบบประชุมวีดีทัศน์
ทางไกล ตร.
๔.กิจกรรมการเช่าใช้เคเบิ้ลทีวีเพื่อรับชม
ข่าวสารต่าง ๆ สําหรับ ตร.
5.กิจกรรมการจัดหาวัสดุเครื่องมือสื่อสาร
6.โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบไอพี
ประจําสถานีตํารวจทั่วประเทศ ระยะที่ 3

กพถ.สส.,ฝอ.สส.

๒,917,658.88 บาท

ฝสส.๑ สส.

310,133.69 บาท

กพถ.สส.

341,757.12 บาท

กพถ.สส.,ฝอ.สส.

๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท

ฝอ.สส.,ฝสส.2 สส.
กพถ.สส.

5,500,000 บาท
60,000,000 บาท
๒๓

กลยุทธ์/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตํารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ
เป้าประสงค์
๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใส มี
กระบวนการที่ เ ป็ น มาตรฐาน
เป็นที่ ยอมรั บของประชาชนใน
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ มี ก า ร
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ
สส.
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

เผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์ ๑.โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงาน
กรอบมาตรฐานขั้ นตอน ตํารวจแห่งชาติ
กระบวนงานและ
ระยะเวลาในการ
ปฏิ บั ติ งานให้ ประชาชน
รับรู้โดยใช้สื่อต่างๆ
2.กิจกรรมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติ
ราษฎร์ ๑๐ แห่ง

หน่วยรับผิดชอบร่วม
กวท.สส. ฝสส.4-7 สส.
หน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์/กิจกรรม
กวท.สส.

กวท.สส.

หมายเหตุ
งบประมาณ
ที่ได้รับปี๒๕๕8
ขอรับการสนับสนุน
27,900,000 บาท
แต่ได้รับการ
สนับสนุน จํานวน
๕,000,000 บาท
(รองบประมาณเบิก
แทนกันจาก ป.ป.ส.)
งบประมาณของ
สวพ.สส.

๒๔

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์
ยุ ทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่ องมื อ
เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๒.๔.๒ พัฒนาระบบข้อมูลให้มี
ความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อ
การใช้ ป ระโยชน์ มี ค วาม
สะดวก ง่ ายต่ อการจั ดเก็ บ
ข้อมูล และสามารถพัฒนาให้
เชื่ อมโยงข้ อมู ลระหว่ าง
หน่วยงานภายในและภายนอก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

หน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์/กิจกรรม

หมายเหตุ งบประมาณ
ที่ได้รับปี๒๕๕8

๑.กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งขยายเสี ย ง
อุปกรณ์การสื่อสารตามสถานที่ต่างๆ ในเขต กทม.
และปริ ม ณฑล และกิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารด้ า น
โทรศัพท์ประจําสํานักงาน อินเตอร์เน็ต

ฝสส.๒ สส.และ กพถ.สส.

432,๐๐๐ บาท

๒.กิจกรรมการให้บริการติดตั้ง ตรวจซ่อม เครื่องมือ
สื่อ สารต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศโดยให้ บ ริก ารทั้ งในและ
นอกสถานที่ตั้ง และกิจกรรมการให้บริการด้านการ
สื่อสารต่างๆ เช่นรถสื่อสารดาวเทียม

ฝสส.๓ – ๗ สส.

995,083 บาท

3.กิ จ กรรมการจั ด หายานพาหนะสํ า หรั บ การออก

ฝอ.สส.

11,395,000 บาท

ตรวจซ่อมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร

๒๕

กลยุทธ์/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
จํานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินต่อจํานวนประชากร
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ
สส.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

3.1 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ๓ . ๑ . ๑ ส่ ง เ ส ริ ม 1.โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมทาง
ประชาชน เครื อ ข่ า ยภาครั ฐ สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน วิทยุสื่อสาร ๒๔๕ MHz

และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
อาชญากรรมและให้ บ ริ ก าร มี
ความเข้มแข็ง

เครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่ ว มตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กําหนด นวคิด Community

หน่วยรับผิดชอบร่วม
ฝสส.๑ สส.

หน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์/กิจกรรม
ฝสส.1 สส.

หมายเหตุ
งบประมาณ
ที่ได้รับปี๒๕๕8
ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน แต่มีการ
จัดกิจกรรมโดยใช้
งบประมาณจาก
สมาชิกเหยี่ยวเวหา

Policing

๒๖

กลยุทธ์/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

หน่วยรับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบร่วม

ความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจต่อการบริหารงานภายใน
องค์การ

สส.

ทุกหน่วยในสังกัด

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

๔.๑ การบริ ห ารโดยยึ ด ๔.๑.๑พั ฒนาระบบการจั ดทํ า 1.โครงการพั ฒ นาบุ คลากร(หน.ศบส.) โดย
หลั ก การบริ ห ารกิ จ การ แผนงาน งบประมาณ ขั บเคลื่ อน การจั ด ประกวดศู น ย์ บ ริ ก ารเทคนิ ค สื่ อ สาร
บ้านเมืองที่ดี
ติ ด ตามและประเมิ นผลการ ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการไหว้พระ ๙ วัด
๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ ๔.๒.๘ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารมี สมรรถภาพทางกายและจิตใจ
คว ามพึ ง พอใจต่ อ การ
บริหารงานของ ตร.

ฝอ.สส.

หมายเหตุ
งบประมาณ
ที่ได้รับปี๒๕๕8
-

ฝอ.สส.

-

หน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์/กิจกรรม

๒๗

เป้าประสงค์
๔.๓ กระบวนการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
๔.๓.๑พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
งบประมาณ ด้ านทรั พยากร
มนุ ษย์ ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านการตรวจ
ราชการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
๑.กิจกรรมการฝึกระเบียบวินัยของ
ข้าราชการตํารวจในสังกัด
๒.การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด
๓.การประชุมบริหาร สส. ทุกเดือน
๔.โครงการสัมมนาการทํางานของแต่ละ
กก.เพื่อการประสานงาน
๕.โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส.
6.โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักชั้น
ประทวน คสล.2 ชั้น 10 ห้อง

หน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์/
กิจกรรม
ทุกหน่วยในสังกัด สส.

หมายเหตุ
งบประมาณ
ที่ได้รับปี๒๕๕8
-

สส.
ฝอ.สส.

-

สส.

-

ทุกหน่วยในสังกัด สส.
ฝอ.สส., ฝสส.6 สส.

4,180,000 บาท

๒๘

๒๙

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
กองตํารวจสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เอกสารประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หน่วยงาน สส.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ : ภารกิจถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ ๑.๑.๑ : เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยในการตอบสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นภารกิจ ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑.กิจกรรมการถวายความ
ปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์

ตัวชี้วัดโครงการ
/กิจกรรม

แนวทาง/วิธีการ

ระดับความสําเร็จ
ในการถวายความ
ปลอดภัยองค์
พระมหากษัตริย์
และพระบรม
วงศานุวงศ์เมื่อ
เสด็จออกนอก
เขตพระราชฐาน
หรือที่ประทับ

๑.ดําเนินการตาม
กิจกรรมการถวาย
ความปลอดภัยแด่
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
๒.ส่งข้าราชการ
ตํารวจผู้มีหน้าที่เข้า
ร่วมการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะในการ
ถวายความปลอดภัยฯ

ปีที่ผ่านมา

ต่อยอดจากเดิม
/

งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินการ

หมายเหตุ

๔,๗๐๑,๘๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฝสส.๑ สส.

จัดทําใหม่

๐๐.- บาท

๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ : ภารกิจถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ ๑.๑.๑ : เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยในการตอบสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นภารกิจ ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ
/กิจกรรม
๒ . โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม ๗๐% ของบุคลากร
ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ใช้วิทยุสื่อสารได้

ด้ า น กา ร สื่ อส า รถ ว า ย
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
พระมหากษัตริย์
๓.กิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง มีนามเรียกขาน
น า ม เ รี ย ก ข า น ใ ห้ เ ป็ น กําลังพล ๑๐๐%
ปัจจุบัน
๔.จั ด หาอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
เพื่ อ ใช้ ใ นการถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์
ฯ

สามารถจัดหาตาม
ระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุฯ ได้ครบตาม
กําหนดเวลา

๕ . กิ จ ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม บุคลากรเข้าร่วม
เทิ ดพระเกี ยรติ ทั้งภายใน กิจกรรมทุกครั้ง
และภายนอกหน่วย

งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินการ

หมายเหตุ

๔243,630
๐๑,๘๐๐.บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฝสส.๑ สส.

/

-

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

/

174,000

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

/

-

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

แนวทาง/วิธีการ
ปีที่ผ่านมา
ดําเนินการปรับปรุง
นายเรียกขานให้
สอดคล้องกับกําลังพล
และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ
แจกจ่ายวิทยุสื่อสาร
ชนิดมือถือ ฝึกอบรม
การใช้ และติดต่อ
ประสานงานในหน่วย
จัดรายชื่อเข้าถวาย
ความจงรักภักดี
จัดหาตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุฯ

ต่อยอดจากเดิม
/

จัดทําใหม่

๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ : ลดระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
: เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชนและที่มีผลกระทบต่อสังคมทุกระดับ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ
/กิจกรรม
๖.โครงการปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ปรับปรุงศูนย์รับแจ้ง
รั บ แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ๑๙๑ เหตุ ๑๙๑ ระยะ
ระยะที่ ๗ จํ า นวน ๒๕ ที่ ๑-๓ ได้ครบ
๒๕ จังหวัด

จังหวัด

แนวทาง/วิธีการ
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ
รายละเอียดตาม
โครงการ ซึ่งมีการ
กําหนดระยะเวลา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามกระบวนการ
ทางพัสดุ

๗. กิจกรรมการตรวจซ่อม สามารถตรวจซ่อม ให้บริการทุกครั้งที่มี
ได้ ๑๐๐% ตามการ การร้องขอ
ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑
ร้องขอ

ปีที่ผ่านมา

ระยะเวลาการดําเนินการ

หมายเหตุ

/

44,558,300 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กพถ.สส.

/

12,636,000 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๙๑๒,๐๐๐
บาท

กพถ.สส.,ฝสส.3-7

ต่อยอดจากเดิม

จัดทําใหม่

งบประมาณ

๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
เป้าประสงค์ ๑.๔ : มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์ ๑.๔.๑ : นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ
แนวทาง/วิธีการ
/กิจกรรม
ให้การสนับสนุนตาม จัดหาตามระเบียบ
๘. กิจกรรมการจัดหา
ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ภารกิจที่ร้องขอได้ ว่าด้วยการพัสดุฯ
ทุกครั้ง
๕

ปีที่ผ่านมา

ต่อยอดจากเดิม
/

จัดทําใหม่

งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินการ

๒,917,658.88

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๙.กิจกรรมการจัดส่งข้อมูล
ข่าวสาร SMS แก่
ผู้บังคับบัญชา

จํานวนข้อความที่
สามารถส่งได้สําเร็จ
ถึงผู้รับ

รับและแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

/

310,133.69 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๒,๐๓๑,๑๐๙.บาท

๑๐.กิจกรรมการให้บริการ
ระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล
ตร.(Video Conference)

ให้บริการได้ไม่น้อย ให้บริการทุกครั้งที่
กว่า ๘๐ ช่อง(พร้อม มีการร้องขอ
กัน)

/

341,757.12 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๑๑.กิจกรรมการเช่าใช้เคเบิ้ล
ทีวีเพื่อรับชมข่าวสารต่าง ๆ
สําหรับ ตร.

๓๐๐ จุดติดตั้ง
๘๐ ช่องบริการ

ติดตั้ง/ย้ายจุดตามที่
ร้องขอ

/

๗๕๐,๐๐๐.-บาท
๑,๓๐๘,๐๐๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๑๒. กิจกรรมการจัดหาวัสดุ
เครื่องมือสื่อสาร

จัดหาเครื่องมือ
สื่อสารได้ทันตาม
กําหนดเวลา
ครอบคลุม ภ.๕ และ
นครบาล

จัดหาตามระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุฯ

/

๓๗5,500,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

จัดหาตามระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุฯ

/

60,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๑,๓

๑๓.โครงการพัฒนาระบบ
โทรศัพท์แบบระบบ ไอพี ทั่ว
ประเทศ ระยะที่ ๓

หมายเหตุ

๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตํารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ
เป้าประสงค์ ๒.๓ : มีกระบวนงานที่โปร่งใส มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนในหน่วยงานต่างๆ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ๒.๓.๓ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่างๆ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๑๔.โครงการสถานี
โทรทัศน์ดาวเทียม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๕.กิจกรรมสถานี
วิทยุกระจายเสียง
พิทักษ์สันติราษฎร์
๑๐ แห่ง

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรม

แนวทาง/วิธีการ

รายการ
ขั้นตอนการ
สารประโยชน์เพื่อ ดําเนินการ
สังคมและประชาชน รายละเอียดตาม
๓๐% ของผัง
โครงการ
รายการ

จํานวน
๒๐ รายการ/วัน

ดําเนินงานตามผัง
รายการที่กําหนด

ปีที่ผ่านมา

ต่อยอดจากเดิม
/

/

จัดทําใหม่

งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินการ

ขอรับการ
สนับสนุน
27,900,000
บาท แต่ได้รับการ
สนับสนุน จํานวน
๕,000,000
บาท (รอ
งบประมาณเบิก
แทนกันจาก
ป.ป.ส.)
๒๔๘,๐๐๐.-บาท
งบประมาณของ
สวพ.สส.

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๓,๕๓๘,๑๐๐.บาท

๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตํารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ
เป้าประสงค์ ๒.๔ : บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ ๒.๔.๒ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนตรงต่อการใช้ประโยชน์ มีความสะดวก ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรม

แนวทาง/วิธีการ

๑๖.กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก าร
ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง ข ย า ย เ สี ย ง
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร สื่ อ ส า ร ต า ม
สถานที่ ต่ า งๆ ในเขต กทม.
แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล แ ล ะ ก า ร จํานวนการ
ออกให้บริการติดตั้ง
ให้ บ ริ ก ารด้ า นโทรศั พ ท์ แ ละ ให้บริการทั้งสอง ตามร้องขอและ
อินเตอร์เน็ตประจําสํานักงาน กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงาน
๑๗.กิจกรรมการให้บริการ
ติดตั้งตรวจซ่อมเครื่องมือ
สื่อสารต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยให้บริการทั้งในและนอก
สถานที่ตั้ง และการให้บริการ
ด้านการสื่อสารต่างๆ
เช่น รถสื่อสารดาวเทียม

๑๕,๐๐๐ ครั้ง/
ปี

๑๘. กิจกรรมการจัดหา
จัดหาเครื่องมือ
ยานพาหนะสําหรับการออกตรวจ สือ่ สารได้ทัน
ซ่อมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร
ตาม
กําหนดเวลา

จัดหาตามระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุฯ

ปีที่ผ่านมา

ต่อยอดจากเดิม
/

จัดทําใหม่

งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินการ

หมายเหตุ

๔๓๒,๐๐๐, ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

/

๓,๕๓๘,๑๐๐.บาท995,083 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

/

11,395,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จํานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจํานวนประชากร
เป้าประสงค์ ๓.๑ : การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และให้บริการมีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ ๓.๑.๑ : ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรม

๑๙.โครงการสมาชิกแจ้ง สมาชิกลงพื้นที่ร่วม
ข่าวอาชญากรรมทางวิทยุ กิจกรรมกับหน่วย
ของ ตร. ๑๐ ครั้ง/
สื่อสาร ๒๔๕ MHz
เดือน

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินการตาม
โครงการ โดยมีการ
จัดอบรมสมาชิกแจ้ง
ข่าวทาง
อาชญากรรมทาง
วิทยุ ปีละ ๒ รุ่น

ปีที่ผ่านมา

ต่อยอดจากเดิม
/

จัดทําใหม่

งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินการ

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ไม่ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน แต่
มีการจัด
กิจกรรมโดย
ใช้งบประมาณ
จากสมาชิก
เหยี่ยวเวหา

๓๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ ๔.๒ : ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ สส.
กลยุทธ์ ๔.๒.๔ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยึดหลักความรู้ ความสามารถ โปร่งใส และเป็นธรรม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรม

แนวทาง/วิธีการ

๒ ๐ . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร (หน.ศบส.) โดย
ก า ร จั ด ป ร ะ ก ว ด
ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร
ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘

หน่วยงานได้รับ
รางวัลด้วยความเป็น
ธรรม เสมอภาค ทั้ง
ศบส.

จัดทําหลักเกณฑ์
การดําเนินการของ
ศบส.ให้รับทราบ
และดําเนินการ เพื่อ
รอรับการ
ประเมินผล

ปีที่ผ่านมา

ต่อยอดจากเดิม
/

จัดทําใหม่

งบประมาณ
๖๘,๐๐๐.บาท

ระยะเวลาการดําเนินการ

หมายเหตุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๕๗๘,๖๐๐.บาท

๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ ๔.๒ : ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ ตร.
กลยุทธ์ ๔.๒.๘ : ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรม

แนวทาง/วิธีการ

๒๑. โครงการไหว้ พระ ๙
วัด

๑ ครั้ง/ปี

ดําเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการ ซึ่ง
มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑. ประชุมกําหนด
วันจัดโครงการ
จํานวนวัดที่จะ
เดินทางไป
๒. ประชาสัมพันธ์
ข้าราชการตํารวจใน
สังกัดทราบเพื่อเข้า
ร่วมโครงการ
๓. สํารวจ
ข้าราชการตํารวจที่
จะเข้าร่วม
๔. จัดกิจกรรม
๕. สํารวจความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ปีที่ผ่านมา

ต่อยอดจากเดิม
/

จัดทําใหม่

งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินการ

-

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หมายเหตุ

๓๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ ๔.๓ : กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ๔.๓.๑ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการตรวจราชการ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรม

แนวทาง/วิธีการ

๒๒. กิ จ กรรมการฝึ ก ข้าราชการในสังกัด ข้าราชการตํารวจ
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย ข อ ง เข้ารับการฝึก ๘๐% ได้รับการฝึกประจํา
ทุกสัปดาห์
ข้าราชการตํารวจในสังกัด

ปีที่ผ่านมา

ต่อยอดจากเดิม
/

จัดทําใหม่

งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินการ

-

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๒ ๓ . ก า ร ต ร ว จ เ ยี่ ย ม ข้าราชการครบทุก
หน่วยงานในสังกัด
ศบส./ปี

ผบก.สส. ออกตรวจ
เยี่ยมข้าราชการใน
สังกัดทุกครั้งเมื่อ
ออกปฏิบัติภารกิจ

/

-

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๒๔. การประชุ ม บริ ห าร จัดการประชุมครบ
สส. ทุกเดือน
๑๒ ครั้ง/ปี

จัดการประชุม
บริหาร สส.ทุกเดือน

/

-

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๒๕. โครงการสัมมนาการ จัดการสัมมนาเพื่อ จัดสัมมนาการ
ทํางานตามโครงการ
ทํางานของแต่ละ กก. เพื่อ การประสานงาน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
การประสานงาน

/

-

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

/

-

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

4,180,000

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ออกตรวจเยี่ยม

แต่งตั้งคณะทํางาน
เกณฑ์การประเมิน กิจกรรม ๕ส เพื่อ
จากคณะทํางาน ๕ส ตรวจสอบหน่วยใน
สังกัด
๒๗. โครงการก่ อ สร้ า ง สร้างบ้านพักได้ทัน จัดหาตามระเบียบ
อาคารบ้านพักชั้นประทวน กําหนดตามระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุฯ
วิธีพัสดุ
คสล. ๒ ชั้น ๑๐ ห้อง

๒๖. โครงการกิจกรรม ๕ส หน่วยในสังกัดผ่าน

/

หมายเหตุ

๓๙

๔๐

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
กองตํารวจสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ กองตํ า รวจสื่ อ สาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลยุทธ์/แนวทางดําเนินการ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ ตาม
ยุทธศาสตร์กองตํารวจสื่อสารในแต่ละด้าน จะมีตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์การประเมินผล โดยมีตัวชี้วัด
ตามเป้าหมายของผลผลิตของกองตํารวจสื่อสาร และตัวชี้วัดตามแนวทางคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์จําต้องรายงานผลการดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ๆ ละ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ให้กองตํารวจสื่อสาร ผ่าน กองกํากับ
การอํานวยการ กองตํารวจสื่อสาร เพื่อรวบรวมส่งข้อมูลให้กับ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผ่าน กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวบรวมส่งให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผ่านสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ (สยศ.ตร.) ซึ่งรอบ
ระยะเวลาที่ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ กํ าหนดคื อ ในรอบ ๖ เดื อ น รายงานภายในวั น ที่ ๓
เมษายน ๒๕๕๘ และรอบ ๑๒ เดือน รายงานภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔๑

แนวทางการปฏิบตั ิราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ของกองตํารวจสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๔๒

แนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้หน่วยต่าง ๆ ในสังกัดกองตํารวจสื่อสารดําเนินการ ดังนี้
๑ ศึกษากลยุทธ์/แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่กองตํารวจสื่อสาร
กํ า หนดไว้ ใ นแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยตนเองในด้ า นใด และควรจะ
ดํา เนิ น การ หรือ บู ร ณาการร่ ว มกั บหน่ ว ยงานข้ า งเคี ยงอย่ า งไรเพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสํ าเร็ จ ตามที่
กองตํารวจสื่อสาร วางกลยุทธ์/ แนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ไว้
๒ ประชุ ม พิ จ ารณาวางแผนปฏิ บั ติ ร าชการรองรั บ โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยรอง
ในสังกัด กําหนดกรอบให้หน่วยนั้น ๆ เป็นแนวทางในการเสนอแผนงาน/โครงการให้สอดคล้อง
รองรับกับสภาพของหน่วยงาน/พื้นที่ แล้วเสนอแผนงาน/โครงการให้พิจารณา
๓ พิจารณาแผน/โครงการที่เหมาะสม แล้วปรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม
เอกสารการจัดสรรงบประมาณ รายหน่วยที่ได้รับจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กองตํ า รวจสื่ อ สารรายงานผลตั ว ชี้ วั ด ตามแผน
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแบบรายงาน สงป.
๓๐๑,๓๐๒,๓๐๓//,๓๐๒/๒ และ ๓๐๓/๓ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อประเมินผลความคุ้มค่า
ของเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ไปยังสํานักงบประมาณและการเงิน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๔๓

ภาคผนวก

๔๔

ผนวก ก

งบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย

๔๕

งบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่ าย
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
รวมทั0งสิ0น
แผน : เทิดทูน พิทกั ษ์
และรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
ผลผลิต : การ
ถวายความ
ปลอดภัย
พ ร ะ ม ห ากษั ต ริ ย์
และพระบรมวงศา
นุวงศ์
แผน : พัฒนา
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม
ผลผลิต : การ
รักษาความ
ปลอ ดภั ย ใน ชี วิ ต
และทรั พ ย์สิ น ของ
ประชาชน
ผลผลิต : การ
อํานวยความ
ยุติธรรม

งบรายจ่ าย
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจ่ าย
อืน+

รวม

-

๔,๗๐๑,๘๐๐

๑๗๔,๐๐๐

-

-

๔,๘๗๕,๘๐๐

-

๓๗,๔๕๕,๘๓๐

๑๑๕,๙๕๓,๓๐๐

-

-

๑๕๓,๔๐๙,๑๓๐

-

๔๑,๙๔๔

-

-

-

๔๑,๙๔๔

๔๖

ผนวก ข

ความเชื+อมโยงระหว่ างแผนงาน
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กับยุทธศาสตร์
กองตํารวจสื+ อสาร

๔๗

ความเชื+ อมโยงระหว่ างแผนงานตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ
ยุทธศาสตร์ กองตํารวจสื+ อสาร
แผนงานตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ลําดับ

แผนงาน

๑

เทิดทูน พิทกั ษ์ และ
รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

๒

๓

ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
ผลผลิต : การถวายความ
ปลอดภัย
พระมหากษัตริ ยแ์ ละ
พระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรม : การถวาย
ความปลอดภัย
พระมหากษัตริ ยแ์ ละ
พระบรมวงศานุวงศ์

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ สทส.

๔,๗๐๑,๘๐๐

ยุทธศาสตร์ ที+ ๑ ความ
มัน< คงของชาติและ
กิจการพิเศษ

พัฒนากฎหมายและ ผลผลิต : การรักษา
กระบวนการ
ความปลอดภัยในชีวติ ิ
ยุติธรรม
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
กิจกรรม : การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื< อสาร

๑๕๓,๔๐๙,๑๓๐

พัฒนากฎหมายและ ผลผลิต : การอํานวย
กระบวนการ
ความยุติธรรม
ยุติธรรม
กิจกรรม : สื บสวน
สอบสวน คดีอาญาใน
ชั?นพนักงานสอบสวน

๔๑,๙๔๔

ยุทธศาสตร์ ที+ ๒ มี
เทคโนโลยีอุปกรณ์และ
เครื< องมือพิเศษ รวมทั?ง
ระบบสารสนเทศ
อัจฉริ ยะ
ยุทธศาสตร์ ที+ ๓ พัฒนา
บุคลากรและหน่วยงาน
ให้มีครุ ภณั ฑ์ เครื< องมือ
เครื< องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอ
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
ยุทธศาสตร์ ที+ ๔
บริ หารจัดการงานอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ที+ ๔
บริ หารจัดการงานอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

หมายเหตุ

๔๘

ภาคผนวก ค

แผนภูมคิ วามเชื+อมโยง
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/โครงการ และ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ

๔๙
แผนภูมแิ สดงความเชื+อมโยงยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ยุทธศาสตร์ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

การรักษาความมัน< คง
ของรัฐ

การบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที<ดี

แผนงาน

การรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยภายใน
ประเทศ

พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม

เป้ าหมายการ
ให้บริ การ
หน่วยงาน

ถวายและรักษาความ
ปลอดภัยถวายพระเกียรติ
องค์พระมหากษัตริ ย ์
พระบรมวงศานุวงศ์และ
ดํารงไว้ซ< ึงสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินและ
ได้รับความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายอย่าง
เสมอภาคและเป็ นธรรม

ผลผลิต

การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริ ยแ์ ละ
พระบรมวงศานุวงศ์

งปม.
ปี ๒๕๕๘
๑๕๘,๓๒๖,๘๗๔

๔,๘๗๕,๘๐๐
๔,๘๗๕,๘๐๐

ยุทธศาสตร์ ตร.
ที<เชื<อมโยง

ยุทธศาสตร์ที< ๑

การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ของ ประชาชน

การอํานวย
ความยุติธรรม

๑๕๓,๔๐๙,๑๓๐

๔๑,๙๔๔

ยุทธศาสตร์ที< ๑,๒
และ ๔

ยุทธศาสตร์ที< ๔

๕๐

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ
รวมทั้งสิ้น

งบรายจ่าย
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

แผน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์

๔,๗๐๑,๘๐๐

๑๗๔,๐๐๐

๔,๘๗๕,๘๐๐

๓๗,๔๕๕,๘๓๐

๑๑๕,๙๕๓,๓๐๐

๑๕๓,๔๐๙,๑๓๐

แผน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

๕๑

๕๒

ผนวก ข

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
กับยุทธศาสตร์ กองตํารวจสื่อสาร

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กับยุทธศาสตร์กองตํารวจสื่อสาร
ลําดับ
๑

๒

แผนงานตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
เทิดทูน พิทักษ์ และรักษา
ผลผลิตที่ ๒ : การถวายความปลอดภัย
สถาบันพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรม ๑) การถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์
พัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

ผลผลิตที่ ๑ การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ๔) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ สทส.
งบประมาณ
๔,๘๗๕,๘๐๐

๑๕๓,๔๐๙,๑๓๐

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยกระดับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพั ฒนางาน
ตํารวจให้โปร่งใน มีมาตรฐาน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การสร้ า งความ
เข้มแข็งในการบริหาร

๕๓

๕๔

ผนวก ค

แผนภูมิความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ และ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๕๕
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

แผนงาน

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน
ประเทศ

พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน

ถวายและรักษาความ
ปลอดภัยถวายพระเกียรติ
องค์พระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์และ
ดํารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและ
ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม

ผลผลิต

การถวายความ
ปลอดภัย
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์

การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

งปม.
ปี ๒๕๕๗
๑๕๘,๒๘๔,๙๓๐

ยุทธศาสตร์ ตร.
ที่เชื่อมโยง

๔,๘๗๕,๘๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑๕๓,๔๐๙,๑๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒ และ๔

