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ความเป็นมาและความสาคัญ

ความเป็นมา
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กำหนดนโยบำยให้ทุกหน่ว ยงำนในสังกัด จัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี ให้ส อดคล้อ งรองรับกับ ประเด็นยุทธศำสตร์ สำนัก งำนตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2555 2564 ที่เกี่ย วข้องกับ ภำรกิจ ของหน่ว ยงำน ตำมนโยบำยบริห ำรรำชกำรผู้บัญ ชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2559 ซึ่ง กองทะเบีย นพล ได้นำนโยบำย แนวทำงดัง กล่ำ ว และแผนปฏิบัติร ำชกำรสำนัก งำน
ก ำลัง พล ประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ.2559 มำใช้เ ป็น กรอบในกำรจัด ท ำแผนปฏิบ ัต ิร ำชกำร
กองทะเบียนพล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559

ความสาคัญ
กองทะเบียนพล ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 โดยได้
น ำภำรกิจ ของหน่ว ยที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ นโยบำยบริห ำรรำชกำรผู ้บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ง ชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2559 แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
และแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนกำลังพล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 มำกำหนดเป็นแผนปฏิบัติ
รำชกำร ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ ประเด็น ยุท ธศำสตร์ สำนัก งำนตำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2555 - 2564
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โดยจัดทำแผนงำน/โครงกำร/
กิจ กรรม ตัว ชี ้ว ัด และก ำหนดหน่ว ยรับ ผิด ชอบ เพื ่อ ใช้ใ นกำรบริห ำรจัด กำร ขับ เคลื ่อ น ติด ตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

๑

วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรของกองทะเบียนพลให้มีสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
อย่ำงมืออำชีพ
2. สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงำนในสังกัดกองทะเบียนพล ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลภำยใต้ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดี
3. ส่งเสริมบุคลำกรของกองทะเบียนพลให้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
และจรรยำบรรณของตำรวจ
4. ปฏิบัติกำรอื่นใด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนกำลังพล
และสำนักงำนตำรวจแห่งชำติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

๒

ยุทธศาสตร์กองทะเบียนพล
กองทะเบียนพล ได้นำยุทธศำสตร์ของสำนักงำนกำลังพล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของ
กองทะเบียนพล มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของส ำนั กงำนต ำรวจแห่ งชำติ และส ำนั กงำนก ำลั งพล ไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ซึ่ งประกอบด้ วย
ยุทธศำสตร์ 3 ด้ำน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์

:
:

การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ข้ำรำชกำรตำรวจมีสมรรถนะสูงในกำรปฏิบัติหน้ำที่และนำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อกำร
ใช้ประโยชน์ มีควำมสะดวกง่ำยต่อกำรจัดเก็บข้อมูล และสำมำรถพัฒนำ
ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

:
:

เป้าประสงค์
กลยุทธ์

:

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.1 ควำมเข้มแข็งในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรหน่วย
2.1.1 กำรบริหำรที่มุ่งเน้นผลงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
2.1.2 นำมำตรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
มำบังคับใช้กับข้ำรำชกำรตำรวจที่ประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจัง
2.2 บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมชำนำญ และทักษะในกำรปฏิบัติงำน
2.2.1 เตรียมควำมพร้อมขององค์กำร เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
2.2.2 พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะของบุคลำกรในระหว่ำง
กำรปฏิบัติงำนให้มีควำมพร้อมอยู่เสมอ

เป้าประสงค์

:

2.3 มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ และฐำนข้อมูล
ในกำรปฏิบัติงำน
- นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมำะสมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน

:
:

การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3.1 สร้ำงหลักประกันควำมเชื่อมั่นในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
3.1.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีขีดควำมสำมำรถสูง
เพื่อให้คนดี และคนเก่งได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง
3.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยและจิตใจ
3.1.3 เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของข้ำรำชกำรตำรวจ
ในทุกระดับ

:

3.2 ระเบียบ กฎ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนบุคคล
- ปรับปรุงและพัฒนำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำม
ระบบคุณธรรม

กลยุทธ์

กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
กลยุทธ์

๓

นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์
“เป็นหลักประกันควำมยุติธรรม และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนที่มีมำตรฐำนสำกล”
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ถือว่ำกำรถวำยควำมปลอดภัย เป็นภำรกิจสำคัญสูงสุด โดยให้ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริมสร้ำง และปลูกฝังจิตสำนึกของคนในชำติให้มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์อย่ำงทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนำกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรกระทำที่เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดต่อสถำบัน รวมถึงกำรนำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยเฉพำะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะไม่เหมำะสม
ส่งผลกระทบต่อสถำบัน และให้มีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเด็ดขำดทุกรำย
1.4 กำหนดให้มีกำรซักซ้อมแผนกำรปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในกำรปฏิบัติภำรกิจ ด้ำนกำรถวำยควำม
ปลอดภัยร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พัฒนำระบบด้ำนกำรข่ำว ให้มีกำรบูรณำกำรและประสำนกำรปฏิบัติร่วมกับหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงใกล้ชิด และนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบกำรกำหนดแผนกำร
ปฏิบัติและมำตรกำรต่ำง ๆ
2.2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติกำรพิเศษ ให้กับหน่วยปฏิบัติระดับ
กองบัญชำกำรทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงำนระดับกองบังคับกำร
2.3 กำหนดมำตรกำรและขั้นตอนกำรบริหำรเหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้ชัดเจนเป็นระบบ และมี
เอกภำพในกำรบังคับบัญชำ โดยให้มีกำรซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
2.4 บังคับใช้กฎหมำยตำม พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ.2558 รวมตลอดถึงประกำศ คำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5 พัฒนำระบบกำรตรวจสอบบุคคลเข้ำ – ออกรำชอำณำจักรให้มีประสิทธิภำพเพื่อป้องกันภัยคุกคำม
ต่อควำมมั่นคง กำรก่อกำรร้ำย และอำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบต่ำง ๆ
2.6 กำหนดมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำควำมปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพำะ ในพื้นที่
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยว ถูกฉ้อโกง
เอำรัดเอำเปรียบ และเกิดควำมเชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔

2.7 กำรแก้ปัญหำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้น้อมนำยุทธศำสตร์พระรำชทำน ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” และหลักปรัชญำ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นแนวทำงกรปฏิบัติงำน มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชน
ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศำสนำในพื้นที่
2.8 กำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจร มุ่งเน้นกำรให้บริกำร เพื่อกอบกู้ภำพลักษณ์ขององค์กร สร้ำงควำม
พึงพอใจให้กับประชำชน และจัดให้มีกำรควบคุมและสั่งกำรจรำจรในภำพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหำ
กำรจรำจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณำกำรสอดประสำนกันแต่ละพื้นที่
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
พระบรมรำโชวำท ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ที่ทรงพระรำชทำนให้กับข้ำรำชกำรตำรวจ
ในเรื่องของกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยให้กับประชำชน ควำมว่ำ...
“การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ
เป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระทาการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น
แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย
ให้ชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าแผ่นดินในท้องที่นั้น
อยู่เย็นเป็นสุขพอควร”
3.1 มุ่งเน้นกำรป้องกันอำชญำกรรมเป็นเป้ำประสงค์หลัก ด้วยกำรควบคุมอำชญำกรรม ทั้งในมิติของ
อัตรำกำรเกิดเหตุและระดับควำมรุนแรงของกำรเกิดเหตุ เพือ่ ให้ประชำชนรู้สึกหวำดกลัวภัยอำชญำกรรม
น้อยลง และหำกเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2 กำรปฏิบัติของตำรวจ ต้องทำให้เป็นหลักประกันด้ำนควำมปลอดภัยและควำมยุติธรรม ที่มี
มำตรฐำนโดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภำคเอกชน และ
ประชำชนที่ส่วนร่วมในกิจกำรตำรวจ
3.3 กำรควบคุมสถำนที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้งแหล่งอบำยมุขต่ำง ๆ ให้ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
จัดระเบียบสังคม กำรปรำบปรำมกำรซื้อขำยอำวุธปืนผิดกฎหมำยอย่ำงจริงจังและให้มีกำรระดม
กวำดล้ำงอำชญำกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
3.4 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร และระบบงำนของงำนสืบสวน งำนสอยสวน งำนนิติวิทยำศำสตร์ และ
งำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ทั้งระบบ
3.5 จัดทำฐำนข้อมูลด้ำนกำรสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหำ หมำยจับ เป็นต้น
ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้ำงเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้ำไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด กำรเชื่อมสัญญำณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
3.6 จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำคนหำย/เด็กหำยพลัดหลงและศพนิรนำม เพื่อให้ มีกำร
ตรวจสอบ ติดตำมคนหำย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนำม และมีกำรประสำนงำนกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเป็นระบบ
3.7 ขับเคลื่อนนโยบำยสำคัญต่ำง ๆ ของรัฐบำลให้ปรำกฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น กำรปรำบปรำม
กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรค้ำมนุษย์ กำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
กำรลักลอบค้ำสัตว์ป่ำและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมำย เป็นต้น
๕

4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุ่งเน้นกำรปรำบปรำมจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้ำ ผู้ลำเลียงยำเสพติดในทุกระดับ โดยให้มีกำรซักถำม
สืบสวนขยำยผลจับกุมเครือข่ำยผู้ร่วมขบวนกำรดำเนินคดีตำมกฎหมำยอย่ำงเด็ดขำดทุกรำย ตำมมำตรำ
100/2 แห่ง พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
4.2 ดำเนินกำรตำมมำตรกำรสมคบ มำตรกำรทำงทรัพย์สิน ทั้งกำรยึดทรัพย์ และกำรฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติดตำมกฎหมำยอย่ำงจริงจัง เพื่อทำลำยเส้นทำงทำงกำรเงินของเครือข่ำย
ขบวนกำรลักลอบผลิตและค้ำยำเสพติด
4.3 จัดระบบกำรเร่งรัดสืบสวนติดตำมจับกุมบุคคลตำมหมำยจับในคดียำเสพติด โดยให้มอบหมำย
ข้ำรำชกำรตำรวจสืบสวนติดตำมจับกุมตำมหมำยจับแต่ละหมำยให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชำควบคุม
กำกับดูแล และติดตำมควำมคืบหน้ำทุกระยะ
4.4 มุ่งเน้นกำรสกัดกั้นกำรลักลอบลำเลียงขนส่งยำเสพติดจำกพื้นที่ตำมแนวชำยแดนเพื่อป้องกันไม่ให้มี
กำรลำเลียงยำเสพติดเข้ำไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถำนศึกษำต่ำง ๆ
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงกำรด้ำนกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของยำเสพติดในชุมชน สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ เพื่อตัดวงจรกำรค้ำยำเสพติด
และไม่ให้มีผู้เสพรำยใหม่เกิดขึ้น
4.6 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับนำนำประเทศในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กับประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7 ดำเนินกำรทั้งทำงอำญำ ทำงวินัย และทำงปกครองกับข้ำรำชกำรตำรวจที่เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
พัวพันกับยำเสพติดอย่ำงเด็ดขำด
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรับรื้อระบบงำนของตำรวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทั้งในระดับประเทศ
และระดับสำกล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรบริหำรงำนทั้งระบบ
5.2 พัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรตำรวจให้มีควำมรู้ ทักษะทำงภำษำอังกฤษ ภำษำอื่น ๆ ของประเทศ
สมำชิกอำเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ำยอำคำร สถำนที่ทำกำร รวมตลอดถึงยำนพำหนะ ต่ำง ๆ ของ
ตำรวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมำตรฐำนสำกล
5.3 สร้ำงเครือข่ำยในทุกภำคส่วนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ทั้ง
ภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของตำรวจ
5.4 จัดระบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและกำหนดช่องทำงในกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับเจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำยและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงของต่ำงประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้ง
ภัยคุกคำมจำกอำชญำกรรมทุกรูปแบบ
5.5 ผลักดันให้จัดส่งข้ำรำชกำรตำรวจไปทำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนประจำสถำนทูตต่ำง ๆ ให้ครอบคลุม
ประเทศสมำชิกอำเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ
5.6 กำรให้บริกำรประชำชน ต้องเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสอดคล้อง
กับ พ.ร.บ.กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558
5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย และระเบียบต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในยุคประชำคมอำเซียน
ตำมนโยบำยของรัฐบำล
๖

6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
พระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ในพิธีประดับยศนำยตำรวจชั้นนำยพล เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2519 ควำมว่ำ...
“สำมัคคี คือกำรเห็นแก่บ้ำนเมือง และช่วยกันทุกวิถีทำง เพื่อที่จะสร้ำงบ้ำนเมืองให้เข้มแข็ง
ด้วยกำรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงตรงไปตรงมำ
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง”
6.1 พัฒนำคุณภำพชีวิตตำรวจให้มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน ปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อ ต่อกำร
ปฏิบัติงำน และจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภำระของ
ข้ำรำชกำรตำรวจต้องนำเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหำมำใช้ในรำชกำรกันเอง
6.2 ปรับปรุงสวัสดิกำรของตำรวจ เช่น เงินเดือน ค่ำตอบแทน โครงกำรอำหำรกลำงวัน
กำรรักษำพยำบำล และสถำนที่พักอำศัย เป็นต้น เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจมีชีวิตที่ดีขึ้น สำมำรถอยู่ได้
อย่ำงมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้มีกำรจัดกิจกรรมละลำยพฤติกรรมและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษำ แนะนำ ช่วยเหลือข้ำรำชกำรตำรวจที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทำงอำญำ
ทำงแพ่ง ทำงปกครอง และทำงวินัย อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่
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กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์กองทะเบียนพล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้มี ระดับควำมสำเร็จในกำร
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ตรง บันทึกข้อมูล
ต่อกำรใช้ประโยชน์ มีควำม
สะดวกง่ำยต่อกำรจัดเก็บ
ข้อมูล และสำมำรถพัฒนำให้
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุง
กำรบันทึกข้อมูลของข้ำรำชกำรตำรวจ ระดับควำมสำเร็จใน ฝ่ำยประวัติ ฝ่ำยประวัติ
ฐำนข้อมูลบุคลำกรให้ครบถ้วน ในโปรแกรม Access
กำรบันทึกข้อมูล
บุคคล ทพ. บุคคล ทพ.
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
แนวทำงกำรดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์กองทะเบียนพล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 2.1 ความเข้มแข็งในกระบวนการบริหารจัดการหน่วย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

2.1.1 กำรบริหำรที่มุ่งเน้น ระดับควำมสำเร็จในกำร
ผลงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
1) กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ 1) กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ทพ. ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
แผนปฏิบัติรำชกำร และ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
กำรดำเนินกำรตำม อำนวยกำร สังกัด ทพ.
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2) มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ แผนและรำยงำนผล
ทพ.
สอดคล้องตำมพันธกิจของ
รำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
กำรปฏิบัติตำมแผน
แต่ละหน่วย
ประจำปี
3) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
แนวทำงกำรดำเนินกำร

2) บริหำรจัดกำรระบบ
งบประมำณและพัสดุ โดย
มุ่งเน้นผลงำนเชิงยุทธศำสตร์

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

1) ติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้มีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด

ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย
ฝ่ำย
กำรติดตำมเร่งรัด อำนวยกำร อำนวยกำร
กำรเบิกจ่ำย
ทพ.
ทพ.
งบประมำณ

๙

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

2.1.2 นำมำตรกำรป้องกัน ระดับควำมสำเร็จในกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ รำยงำนผลและกำรจัดตั้ง
ประพฤติมิชอบมำบังคับใช้ ศูนย์ฯ
กับข้ำรำชกำรตำรวจที่
ประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจัง

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
กำหนดมำตรกำรแนวทำง
1) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผน ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
กำรรำยงำนผลกำร อำนวยกำร สังกัด ทพ.
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ ประพฤติมิชอบของสำนักงำนตำรวจ ปฏิบัติตำมแผนฯ
ทพ.
หน่วย
แห่งชำติ
แนวทำงกำรดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) จัดตั้งศูนย์ป้องกันปรำบปรำมกำร ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย
ฝ่ำย
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ บก. กำรจัดตั้งศูนย์ฯ
อำนวยกำร อำนวยกำร
ทพ.
ทพ.

๑๐

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์กองทะเบียนพล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 2.2 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความชานาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

2.2.1 เตรียมควำมพร้อม ระดับควำมสำเร็จในกำร
ขององค์กำร เพื่อรองรับกำร ดำเนินกำรตำม Road Map
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
กำรเตรียมกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนของ ตร.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559

พัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำร กำรกำหนดหมำยเลขประจำตัว
ตำรวจให้เป็นมำตรฐำนสำกล ประกอบเครื่องแบบตำรวจ
ตำม Road Map ในกำร
เตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนของ ตร. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2559

2.2.2 พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถทักษะของ
บุคลำกรในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำนให้มีควำมพร้อม
อยู่เสมอ

จัดทำโครงกำรฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำลังพล

ระดับควำมสำเร็จในกำร
จัดทำโครงกำรฝึกอบรมฯ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ระดับควำมสำเร็จใน ฝ่ำยประวัติ ฝ่ำยประวัติ
กำรกำหนดเลข
บุคคล ทพ. บุคคล ทพ.
ประจำตัวฯ
ตัวชี้วัด

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพ
กำลังพลของ ทพ.

ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
กำรจัดทำโครงกำรฯ อำนวยกำร สังกัด ทพ.
ทพ.

โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภำพ
กำลังพลของ ตร.

ระดับควำมสำเร็จใน
กำรจัดทำโครงกำรฯ

ทพ.
ทุกหน่วยใน
(ฝอ.ทพ.) สังกัด ตร.

๑๑

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์กองทะเบียนพล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 2.3 มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ และฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร

นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระดับควำมสำเร็จในกำร พัฒนำระบบกำรให้บริกำรของ
และเหมำะสมมำใช้ในกำร พัฒนำระบบกำรให้บริกำร หน่วยหรือนำเทคโนโลยีที่
ปฏิบัติงำน
ของหน่วย
ทันสมัย และเหมำะสมมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลกลำงของ
หน่วย โดยใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำก
เว็บไซต์ www.dropbox.com ที่
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอดเวลำ

ระดับควำมสำเร็จในกำรนำ กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็น นำระบบ Application Line มำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ปัจจุบันและเหมำะสม เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร รับ-ส่ง
ทันสมัย มำใช้ในกำร
นำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอก
ปฏิบัติงำน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ระดับควำมสำเร็จ
ฝ่ำย
ฝ่ำย
ของกำรพัฒนำระบบ อำนวยกำร อำนวยกำร
กำรจัดเก็บข้อมูล
ทพ.
ทพ.
กลำง
ตัวชี้วัด

ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
กำรนำ Application อำนวยกำร สังกัด ทพ.
Line มำใช้ในกำร
ทพ.
รับ-ส่ง ข้อมูล

๑๒

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์กองทะเบียนพล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 3.1 สร้างหลักประกันความเชื่อมั่นในการบริหารงานบุคคลของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

3.1.1 พัฒนำระบบกำร
ระดับควำมสำเร็จในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มี ประเมินผลกำรปฏิบัติ
ขีดควำมสำมำรถสูงเพื่อให้ รำชกำร
คนดี และคนเก่งได้รับกำร
ส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง
3.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
สมรรถภำพทำงกำยและ
จิตใจ

แนวทำงกำรดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ขับเคลื่อน ติดตำม และ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ ระดับบุคคล
องค์กำรและบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้

ผลกำรปฏิบัติ
ปีละ 2 ครั้ง

ระดับควำมสำเร็จของกำร ตรวจร่ำงกำย สมรรถนะทำง
ดำเนินโครงกำรฯ
กำยและทำงใจ ประจำทุกปี
อย่ำงต่อเนื่อง

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
ประเมิน สังกัด ทพ.
บุคคล ทพ.
(ระดับ ตร.)

กำรตรวจสุขภำพประจำปีงบประมำณ ระดับควำมสำเร็จ
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
พ.ศ.2559
ในกำรตรวจสุขภำพ อำนวยกำร สังกัด ทพ.
ทพ.

กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย ทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย
ตำมมำตรฐำนวิทยำศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
กำรกีฬำ

ปีละ 2 ครั้ง

ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
อำนวยกำร สังกัด ทพ.
ทพ.

๑๓

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
3.1.3 เสริมสร้ำงและพัฒนำ ระดับควำมสำเร็จในกำร -รณรงค์ เชิญชวน ปรับเปลี่ยน กำรพิจำรณำคัดเลือกหน่วยงำนและ ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
คุณธรรมจริยธรรมของ
เสริมสร้ำงคุณธรรม
พฤติกรรมตำมแนวทำง
ข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด เพื่อ
กำรคัดเลือก
อำนวยกำร สังกัด ทพ.
ข้ำรำชกำรตำรวจในทุกระดับ จริยธรรมให้กับข้ำรำชกำร -ส่งเสริม ผลักดันระเบียบ
ประกำศเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและ หน่วยงำนและ
ทพ.
ตำรวจในสังกัด
ประมวลจริยธรรมตำรวจให้มี ข้ำรำชกำรตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดี ข้ำรำชกำรตำรวจใน
ผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็น
เยี่ยมตำมประมวลจริยธรรมและ
สังกัด
รูปธรรม
จรรยำบรรณของตำรวจ
- กำรให้รำงวัลแก่ข้ำรำชกำร
ตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตำมประมวลจริยธรรมและ
จรรยำบรรณของตำรวจเพื่อ
ส่งเสริมยกย่องและเป็นขวัญ
กำลังใจ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

กำหนดให้มีข้ำรำชกำรตำรวจ โครงกำรตำรวจดีเด่น
ดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่ำง

ตัวชี้วัด

ปีละ 2 ครั้ง

ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
ประเมิน สังกัด ทพ.
บุคคล ทพ.

๑๔

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
-ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 1) กำรดำเนินกำรอบรมเกี่ยวกับกำร ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
และปรับปรุงวัฒนธรรม
เสริมสร้ำงคุณธรรม และจริยธรรม กำรฝึกอบรมฯ
อำนวยกำร สังกัด ทพ.
องค์กำรที่สร้ำงพฤติกรรม
ให้กับข้ำรำชกำรตำรวจในสังกัด
ทพ.
ในทำงลบ
-พัฒนำองค์กำรและบุคลำกรให้ 2) กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรตำรวจ ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
มีศักยภำพ มีคุณธรรมและ
ไทยใจสะอำด
กำรดำเนินกำรตำม อำนวยกำร สังกัด ทพ.
จริยธรรมให้สอดคล้องต่อกำร
โครงกำรตำรวจไทย
ทพ.
เปลี่ยนแปลง
ใจสะอำด
แนวทำงกำรดำเนินกำร

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3) กำรจัดทำกิจกรรมจิตอำสำ

ระดับควำมสำเร็จใน
ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
กำรจัดทำกิจรรม
อำนวยกำร สังกัด ทพ.
ทพ.

4) โครงกำรบริจำคโลหิต

ปีละ 2 ครั้ง

ฝ่ำย ทุกหน่วยใน
อำนวยกำร สังกัด ทพ.
ทพ.

๑๕

กลยุทธ์/แนวทางดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์กองทะเบียนพล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ
เป้าประสงค์ : 3.2 ระเบียบ กฎ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ปรับปรุงและพัฒนำ
ระดับควำมสำเร็จในกำร
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ
เป็นไปตำมระบบคุณธรรม หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรแต่งตั้ง

แนวทำงกำรดำเนินกำร
ปรับปรุง กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
แต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไปตำมระบบ
คุณธรรม

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปรับระบบกำรแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำร ระดับควำมสำเร็จ
ตำรวจที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดำรง ในกำรปรับระบบ
ตำแหน่งตรงกับสำยงำน โดยเฉพำะ กำรแต่งตั้ง
ตำแหน่งหลักที่สำคัญๆ

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
ปฏิบัติ
ฝ่ำยแต่งตั้ง ฝ่ำยแต่งตั้ง
ทพ.
ทพ.
(ระดับ ตร.)

๑๖

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

กำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกองทะเบียนพล ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๕9 กลยุทธ์/แนวทำงดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำประสงค์ตำมยุทธศำสตร์กองทะเบียนพล ซึ่งในแต่ละด้ำน
จะมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม มีตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยผลผลิตของกองทะเบียนพล ใช้เป็นเครื่องมือในกำรวัด
ควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศำสตร์ จะต้องรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเสนอกองทะเบียนพล ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ รำยงำนผลรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ (ตุลำคม - มีนำคม)
ภำยในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕9
- ครั้งที่ ๒ รำยงำนผลรอบ ๑๒ เดือนของปีงบประมำณ (เมษำยน - กันยำยน)
ภำยในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕9
ให้ฝ่ำยอำนวยกำร กองทะเบียนพล รวบรวมรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ติดตำมประเมินผลสรุป
ในภำพรวมเสนอสำนักงำนกำลังพล ต่อไป

๑๗

