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คานา
ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ จัดทาขึ้นอย่าง
สอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางการด าเนิ น งานของกองบั ญ ชาการต ารวจสอบสวนกลาง
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กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทุกหน่วยในสังกัด กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง มีหน้าที่ในการศึกษาทาความเข้าใจ เพื่อใช้เป็น
กรอบความคิดในการบริ หารจั ดการในระยะยาว สามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัด ทาแผนปฏิบัติราชการ
และควบคุม กากับ ดูแล ผลักดันและขับเคลื่อนหน่วยรองให้มีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ต้องจัดทา
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดตามกาหนดเวลา เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุง
วิธีปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการต่อไป
การจัดทายุทธศาสตร์ของ กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง มุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนาไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วย และกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางต่อไป
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๑

ความเป็นมาและความสาคัญ
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓
กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี
และมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่ นดิ นดังกล่ าว ในแต่ ละปี งบประมาณ ให้ ส่ วนราชการจั ดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปี โดยให้ ระบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณ
การรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

ความสาคัญ
ยุ ทธศาสตร์ กองบั ญชาการตารวจสอบสวนกลาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒
ซึ่งจัดทาขึ้นอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย มหลั ก ขององค์ ก รและ
ยุทธศาสตร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะทางาน กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางแล้ว กองบัญชาการตารวจ
สอบสวนกลางจึ ง ได้ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ก าหนดกลยุ ท ธ์ / แนวทางด าเนิ น การ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางนาไปปฏิบัติตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย ให้ยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ มีการระบุ ให้ เห็ น ถึงความสอดคล้ องกับงบประมาณประจ าปีของกองบัญชาการตารวจ
สอบสวนกลาง ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนงบประมาณ กรอบแนวทางการประเมินผล
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และตามคารับรองการปฏิบัติราชการอีกส่วนหนึ่งด้วย
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๒

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องกองบั ญ ชาการต ารวจสอบสวนกลาง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ เป็ น ไปด้ ว ยความถูก ต้อง เป็นรู ปธรรม และสามารถน าไปปฏิ บัติไ ด้ จึงท าการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบด้วย ปัจจัยภายในองค์กรกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ได้แก่ จุดแข็ ง
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจัยภายนอกองค์กรกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ได้แก่
โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) ปรากฏดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
๑. เป็นหน่วยงานที่มีประวัติศาสตร์ชื่อเสียงในด้านการปราบปรามอาชญากรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน
๒. เป็นหน่วยงานหลักทีบ่ ังคับใช้กฎหมายเฉพาะทางของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓. เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
๔. เป็นหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางที่มีอานาจหน้าที่กว้างขวางที่สุดในประเทศ
๕. เป็นหน่วยงานที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ให้ความเชื่อถือ
๖. บุคลากรที่ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถเฉพาะตัวสูง
๗. ความก้าวหน้าและการพัฒนาในศาสตร์ ความรู้ รวมทั้งเครื่องมือ และเทคโนโลยีในงานตารวจมากขึ้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. การทางานขาดความชัดเจนในงานเฉพาะทาง หรืองานที่ซับซ้อน เป็นเครือข่าย สร้างความเสียหาย
รุนแรง
๒. ขาดการบูรณาการภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานและเป้าหมายของหน่วยงาน
๔. การทางานไม่เน้นในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม
๕. ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลยั ง ไม่เ อื้ อ อานวยต่อ การท างานให้ บ รรลุ ผ ลขาดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๖. ระบบงบประมาณและทรัพยากรยังไม่เพียงพอกับภาระงาน
๗. ภาระหน้าที่ล่อแหลมต่อการแสวงหาผลประโยชน์
โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานของตารวจมากขึ้น
๒. ประชาชนและสังคมมีความตื่นตัวและต้องการในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและการบริการจาก
ตารวจมากขึ้น
๓. อาชญากรรมมีความเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะเป็นองค์กร เครือข่าย มีความซับซ้อน ทาให้บทบาท
ของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางมีความสาคัญมากขึ้น
๔. สังคม ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับในการทางานของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
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๓

ภัยคุกคาม (Threats)
๑. อาชญากรรมในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางส่งผลกระทบต่อประเทศ
ในภาพรวม
๒. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก
๓. อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมที่เป็นองค์กรและเป็นเครือข่าย มีปริมาณที่มากขึ้น
๔. การทางานถูกแทรกแซงจากภาคส่วนต่างๆ
๕. การสื่อสารทางสังคมออนไลน์ (Social Network) มีผลกระทบต่อความเชื่อถือและความรู้สึกของสังคม
ต่อการทางานของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเฉพาะทาง สนับสนุน ถ่วงดุล และเป็นผู้นาด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ค่านิยมกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
SMART
Specific
มีความเฉพาะเจาะจง ทางานเฉพาะทาง
Measurable
สามารถวัดได้
Achievable
สามารถปฏิบัติได้อย่างประสบผลสาเร็จ
Reasonable/Realistic มีเหตุมีผล สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้
Time Constrained มีกรอบเวลาในการปฏิบัติ และทาสาเร็จในกรอบเวลา
เน้นหลัก ๓T

Team + Tools + Training

พันธกิจ
๑. ถวายความปลอดภัยแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ และ
พระบรมวงศานุวงศ์อย่างสูงสุด
๒. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้าน ที่อยู่ในอานาจหน้าที่
๒.๑ อาชญากรรมที่จาเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๒ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
๒.๓ อาชญากรรมที่ต่างประเทศให้ความสาคัญ
๓. ให้บริการแก่ประชาชน
๔. อานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตามหลักนิติธรรม
๕. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๖. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
๗. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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๔

นโยบายผูบ้ ัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
๑. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(Reverence for Royal Institution)
๒. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(Steering Public Policy)
๓. เน้นงานเฉพาะทาง อาชญากรรมที่เป็นองค์กร เครือข่าย ซับซ้อน สร้างความเสียหายรุนแรง
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
(Specialization and Skills)
๔. เป็นแบบอย่างการทางานและเผยแพร่องค์ความรู้ในงานตารวจสมัยใหม่
(Model)
๕. เน้นการทางานเชิงรุก และบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน
(Teamwork and Active Policing)
๖. ทางานอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง และพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น
(Good Policing)
๗. มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และชื่อสัตย์สุจริต
(Morality and Ethics)
๘. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์ของประเทศ
และประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Dedication and People centered)
๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
๑๐. สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ และความศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
(Trust)

แผนที่ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเฉพาะทาง สนับสนุน ถ่วงดุล และเป็นผู้นาด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
นโยบาย ผบช.ก.
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้เกิดผล
สัมฤทธิ์

มิติที่ ๒
คุณภาพ

มิติที่ ๓
ประสิทธิภาพ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของกองบัญชาการ
ตารวจสอบสวนกลาง

กระบวนการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ

๑.ปกป้อง เทิดทูน และ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(Reverence for Royal
Institution)

๒.ขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล กระทรวง กรม และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(Steering Public Policy)

๙.ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในด้าน

๑๐.สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ความเชื่ อ ถื อ และความ
ศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Trust)

ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

๔.เป็นแบบอย่างการทางานและ

เผยแพร่องค์ความรู้ในงานตารวจ
สมัยใหม่ (Model)

๓.เน้นงานเฉพาะทางอาชญากรรมที่
เป็นองค์กร เครือข่าย ซับซ้อน สร้าง
ความเสียหายรุนแรงมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ
(Specialization and Skill)

๕.ท างานอยู่ บ นพื้ น ฐานของ
หลักการที่ถูกต้องและพัฒนาการ
ทางานให้ดีขึ้น (Good Policing)

๖.เน้นการทางานเชิงรุก และ

บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน
(Teamwork and Active
Policing)

ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

มิตทิ ี่ ๑
ประสิทธิผล

๕

มิติที่ ๔
การพัฒนา
บุคลากร

พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับชั้น

๗.มี ค วามสมั ค รสมานสามั ค คี ยึ ด มั่ น ใน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
(Morality and Ethics)

๘. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Dedication and People
centered)

ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

๖

แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตร. และ ยุทธศาสตร์ บช.ก.
ยุทธศาสตร์ ตร.

ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล

๑.ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(Reverence for Royal Institution)

๒.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวง
กรม และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(Steering Public Policy)

ยุทธศาสตร์ บช.ก.

ปฏิบัติภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๓.เน้นงานเฉพาะทางอาชญากรรมที่เป็น
องค์กร เครือข่าย ซับซ้อน สร้างความ
เสียหายรุนแรงมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ (Specialization and Skill)

๙.ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในด้าน
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

พัฒนางานตารวจ
ให้โปร่งใส
มีมาตรฐาน

๑๐.สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ
และความศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Trust)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ประชาชน มีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ
กองบัญชาการ
ตารวจสอบสวนกลาง

๔.เป็นแบบอย่างการทางานและเผยแพร่
องค์ความรู้ในงานตารวจสมัยใหม่ (Model)

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และเครือข่าย
การปฏิบัติงาน
ตารวจ

๕.ทางานอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
ที่ถูกต้องและพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น
(Good Policing)

กระบวนการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ

๖.เน้นการทางานเชิงรุก
และบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน
(Teamwork and Active Policing)

การสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร

๗.มีความสมัครสมานสามัคคี
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
(Morality and Ethics)

๘. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Dedication and People centered)

พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับชั้น

ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

๗

ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัย
คุกคามจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง รวมทั้งการพิจารณาบนพื้นฐาน
ของวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทาให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ ๑.๑ : ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(Reverence for Royal Institution)
ตัวชี้วัด ไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ร้อยละ ๑๐๐
กลยุทธ์ ๑ - ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้ถือว่าเป็นภารกิจสาคัญสูงสุด
- ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์ ๒ - การทากิจกรรมภายในและนอกหน่วย ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการ
ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับ
ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์
กลยุทธ์ ๓ - ประสานการปฏิบัติกับสานักงานตารวจราชสานักประจา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอกกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางอย่างใกล้ชิด พัฒนาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติในการถวายความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการถวายความปลอดภัย
กลยุทธ์ ๔ - ฝึกอบรม ซักซ้อมการปฏิบัติในเรื่องการถวายความปลอดภัย
เป้าประสงค์ ๑.๒ : ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม และสานักงานตารวจแห่งชาติ
(Steering Public Policy)
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์ ๑ - ขับเคลื่อน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติ (Steering Public
Policy)
กลยุทธ์ ๒ - เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับชั้น
กลยุทธ์ ๓ - ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ ๔ - พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการตอบสนองนโยบาย
เป้าประสงค์ ๑.๓ : เน้นงานเฉพาะทางอาชญากรรมที่เป็นองค์กร เครือข่าย ซับซ้อน สร้างความเสียหายรุนแรง
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ (Specialization and Skill)
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กลยุทธ์ ๑ – ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางของหน่วย และอาชญากรรมข้ามชาติ

ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

๘

กลยุทธ์ ๒ - มีแผนการปฏิบัติงาน การรายงานและการประเมินผล ศึกษาและระบุงานที่เป็นความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของหน่วย ศึกษาและระบุงานในอานาจหน้าที่ที่ซับซ้อน เป็นเครือข่าย สร้างความเสียหายรุนแรง
มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
กลยุ ทธ์ ๓ – สร้ างเทคนิคและจั ดหาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทางานเฉพาะทาง ทางานในลั กษณะรายคดี
(Case-Based Approach) รวบรวมและใช้แผนประทุษกรรม (Modus Operandi) ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม
กลยุ ทธ์ ๔ - สร้ า งบุ คลากรให้ มีความช านาญ (Skill) ในงานเฉพาะทาง ทางานเป็น ทีมและบู รณาการ
(Teamwork)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองบัญชาการ
ตารวจสอบสวนกลาง
เป้าประสงค์ ๒.๑ : ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ ๑ - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานด้านผลผลิต (Output) ในรูปแบบหน่วยงาน
ประเมินตนเอง และประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ ๒ - ประเมินผลการปฏิบัติงานผลลัพธ์ (Outcome)
กลยุทธ์ ๓ - มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติ และผลลัพธ์ของการปฏิบัติ
กลยุทธ์ ๔ - มีการประเมินผลงานบุคลากร (Assessment Oriented)
เป้าประสงค์ ๒.๒ : สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ และความศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Trust)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
กลยุทธ์ ๑ - ศึกษาปัญหาความไม่เชื่อมั่นของประชาชน และมุ่งมั่นทางานเพื่อแก้ปัญหาความไม่เชื่อมั่น
ของประชาชน ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับข้าราชการตารวจ
ทีป่ ระพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
กลยุทธ์ ๒ - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธา (Trust)
กลยุทธ์ ๓ – ทางานบริการประชาชนควบคู่กับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอานวยความยุติธรรม
แก่ประชาชน เน้นคุณภาพการทางานมากกว่าปริมาณ ทางานอย่างมีมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ ๔ – สร้างวัฒนธรรมการทางานอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาให้เป็นที่ประจักษ์ ลดความแข็งกร้าวใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ กระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ๓.๑ : เป็นแบบอย่างการทางานและเผยแพร่องค์ความรู้ในงานตารวจสมัยใหม่ (Model)
ตัวชี้วัด จานวนกระบวนการทางานที่ได้รับการเผยแพร่เป็นแบบอย่าง
กลยุทธ์ ๑ - จัดทาระบบฐานข้อมูล มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และให้หน่วยงานต่างๆ เข้าถึงได้โดยมีระบบ
การจั ด การชั้ น ความลั บ รวบรวมความรู้ องค์ ค วามรู้ เ ฉพาะทางและความรู้ ส มั ย ใหม่ ใ นด้ า นต่ า งๆ สร้ า งแผน
ประทุษกรรม (Modus operandi) ในแต่ละคดี และเป็นผู้นาด้านการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะทาง
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กลยุทธ์ ๒ - ศึกษาความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ถอดเป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนา
โดยคานึงถึงผลลัพธ์เป็นสาคัญ (Result-based)
กลยุ ทธ์ ๓ – ใช้เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทางาน ปรับปรุงพัฒ นาฐานข้อมูล และ
แผนประทุษกรรมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
กลยุทธ์ ๔ - นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มาสร้างเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)
และมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความชานาญ (Skill) โดยเน้นทั้งด้านวิชาการและยุทธวิธี
เป้าประสงค์ ๓.๒ : เน้นการทางานเชิงรุก และบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน (Teamwork and Active Policing)
ตัวชี้วัด จานวนของการทางานเชิงรุกและการทางานแบบแบบบูรณาการ
กลยุ ท ธ์ ๑ – บู ร ณาการการท างานทั้ ง ภายในหน่ ว ยงานและภายนอกหน่ ว ยงาน การท างานเป็ น ที ม
(Teamwork)
กลยุทธ์ ๒ - ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
กลยุทธ์ ๓ - เน้นการทางานเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Active Policing) คาดการณ์
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมีการวางแผนการทางานล่วงหน้า ให้ความสาคัญกับการป้องกันปัญหาก่ อนที่จะเกิดขึ้น หรือไม่ให้
เกิดซ้า ศึกษาและร่วมมือกับชุมชนในกาหนดปัญหา จัดลาดับความสาคัญและแก้ไขปัญหา
กลยุทธ์ ๔ - สร้างทีมงานและผู้นาทีมงาน
เป้าประสงค์ ๓.๓ : ทางานอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องและพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น (Good Policing)
ตัวชี้วัด จานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
กลยุทธ์ ๑ - มีกระบวนงานที่โปร่งใส มีมาตรฐาน มีกรอบเวลาชัดเจน มีความเป็นไปได้
กลยุทธ์ ๒ - วัดผลได้ บนฐานข้อมูลและข่าวกรอง
กลยุทธ์ ๓ - มีการควบคุมการปฏิบัติ และการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
- ศึกษา ศาสตร์ หลักการและแนวทางการทางานที่ถูกต้อง
กลยุทธ์ ๔ - พัฒนาบุคลากรในทุกระดับชั้นให้มีทักษะและความพร้อมในการทางาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น
เป้าประสงค์ ๔.๑ : มีความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
(Morality and Ethics)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
กลยุทธ์ ๑ – ผู้บังคับบัญชาติดตามเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความสามัคคี
ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ ๒ - ภาพลักษณ์ของตารวจเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน
กลยุทธ์ ๓ - เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นในการทางาน
กลยุ ท ธ์ ๔ - ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มความมี เ กี ย รติ ย ศและศั ก ดิ์ ศ รี และการด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าประสงค์ ๔.๒ : มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Dedication and People Centered)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
กลยุทธ์ ๑ - ข้าราชการตารวจทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติราชการ แก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน
กลยุ ทธ์ ๒ - ส่งเสริ มสนับ สนุ นให้ประชาชน เครือข่ายพันธมิตรในภาคส่ว นต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน
กลยุ ทธ์ ๓ - พัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการด้า นยุ ทธศาสตร์ ด้ านงบประมาณ ด้ านทรั พยากรมนุษ ย์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ
กลยุ ท ธ์ ๔ - การฝึ กอบรมให้ มี จิ ต วิ ญญาณของความเป็ นต ารวจ สร้ า งจิ ต ส านึก ของบุ คลากรในการใช้
ทรัพยากรและงบประมาณในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า

(ปกหลัง)

วิสัยทัศน์
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
“เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเฉพาะทาง
สนับสนุน ถ่วงดุล และเป็นผู้นาด้านการบังคับใช้กฎหมาย”
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