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คำนำ 

 

 ปจจุบันประเทศไทยมีการกำหนดแผนเปน 3 ระดับ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับที่ 1  

ซึ่งจะเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื ่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกัน 

ไปสูเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ 

จะดำเนินการผานการถายระดับเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรชาติสูแผนระดับที่ 2 ไดแก แผนแมบทภายใต

ย ุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 และนโยบายและ 

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการดาน... และ

แผนปฏิบัติราชการรายป และราย 5 ป ของทุกหนวยงานของรัฐ เพื่อใหเกิดการดำเนินการตาง ๆ ที่มีความสอดคลอง

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูการบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ 

ที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในป 2580 ไดอยางเปนรปูธรรม 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื ่อว ันที ่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เห็นชอบคู มือแนวทางการจัดทำแผน 

ระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติราชการดาน... ตามที่สำนักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอ โดยกำหนด

เปนแบบฟอรมซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบตาง ๆ ที่ทุกหนวยงานจะตองจัดทำใหปรากฏในแผนปฏิบัติ

ราชการของหนวย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 กำหนดใหดำเนินการติดตาม 

การดำเนินการตามแผนแมบทฯ อยางเครงครัด โดยนำเขาขอมูลโครงการ/การดำเนินงานและแผนระดับที่ 3 

รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตามระยะเวลา 

ที่กำหนด และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กำหนดใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ

บนฐานขอมูลเชิงประจักษ กำหนดใหทุกโครงการของทุกหนวยงานจะตองมีความสอดคลองกับแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และสามารถสงผลตอการขับเคลื่อนอยางนอย 1 เปาหมายแผนแมบทยอย ใหสามารถบรรลุ

ผลลัพธตามเปาหมายไดตามที ่กำหนด โดยมีการถายระดับเปาหมาย ตัวชี ้ว ัด และคาเปาหมายไปสู ระดับ 

ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน รวมถึงสำนักงบประมาณใหความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณที่สงผล 

ตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย  

  ในการนี ้สำนักงานตำรวจแหงชาติ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเปนแผนระดับที่ 3 ขึ้น โดยมุงเนนกำหนดสาระสำคัญใหเปนไปตามองคประกอบ

ในคูมือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 (แผนปฏิบัติราชการรายป) อยางครบถวน เพื่อเปนกลไกสำคัญในการ 

แสดงใหเห็นถึงการดำเนินงาน/โครงการตาง ๆ ที่นำไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมที่สอดคลองกับ 

แผนประเทศทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งคำแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 

2580) และนโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติและกำหนดกรอบแนวทางในการการดำเนินงานใหแกหนวยในสังกัด รวมทั ้งเปน

เครื่องมือในการประเมินผลการบริหารราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาองคกรในปงบประมาณตอไป 
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สวนท่ี 1  

บทนำ 
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บทสรุปผูบริหาร 
  

 ตามที่ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรก 

ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 

อยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ของสวนราชการใหมีความสอดคลอง

และบูรณาการการทำงานระหวางกันอันจะนำสู การขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื ่อบรรลุเปาหมายวิสัยทัศน 

ที่วา “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”  

 สำนักงานตำรวจแหงชาติ ในฐานะสวนราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  

ซึ ่งมีอำนาจหนาที ่ ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท  

ผูสำเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ดูแลควบคุม 

และกำกับการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และ ร ักษาความสงบเร ียบรอย ความปลอดภัย 

ของประชาชนและความมั ่นคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ 3 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 ไดเห็นชอบการกำหนดหนวยเจาภาพเปาหมายในระดับตาง ๆ ตามแผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาติ โดยมอบหมายใหสำนักงานตำรวจแหงชาติเปนหนวยงานเจาภาพ จ.3 รับผิดชอบเปาหมาย

แผนยอยดานการรักษาความสงบภายในประเทศ : เปาหมาย คือ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพยสินเพ่ิมขึ้น และมีตัวชี้วัด “ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ไมเกิน 6 คะแนน ในป พ.ศ. 2566 

- 2570” ซึ่งจะตองขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงานของรัฐ 

ที่เก่ียวของ ใหดำเนินงานเปนไปตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไวใหบรรลุผลสำเร็จ  

                  สำนักงานตำรวจแหงชาติไดนำเปาหมายและแนวทางตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ หวงที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

(พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงตอสภา และแผนอ่ืน 

ที่เกี่ยวของ ประกอบกับวิเคราะหสถานการณและแนวโนมสำคัญที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ เชน ปญหา

ดานชายแดน การกออาชญากรรม ทั้งในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางไซเบอร ความรุนแรงในสังคม 

และครอบครัว การหลบหนีเขาเมือง การโยกยายถิ่นฐานของประชาชน การเคลื่อนยายแรงงาน/แรงงานตางดาว 

การคามนุษย ยาเสพติด และการทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งปญหาความขัดแยงทางการเมืองและความสามัคคี

ของคนในชาติ การเขาสูสังคมสูงวัย ตลอดจน ปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ  

และโรคอุบัติใหม โดยเฉพาะสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที่ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม มากำหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการ 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั ้งในสวนที ่เปนหนวยรับผิดชอบหลัก 
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และหนวยสนับสนุนของประเทศ ใหมีความครอบคลุมและสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

ซึ่งเปนแผนระดับที่ 3 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายและตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ  

ไดรับมอบหมาย ซึ ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท ี่ 1 : การเสริมสรางความมั ่นคงของ 

สถาบันหลักของชาติ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ยุทธศาสตรที่ 3 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง  

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสำนักงานตำรวจแหงชาติใหทันสมัย ไปสูระบบราชการไทย 4.0 

           ทั้งนี้ เพื่อใหมีการถายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัดไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจึงไดกำหนด

หนวยเจาภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเปนระดับตาง ๆ ไดแก เจาภาพระดับยุทธศาสตร เจาภาพ

เปาหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตร เจาภาพเรื่อง เจาภาพแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และหนวยสนับสนุนและ

หนวยปฏิบัติ รวมทั้ง วางระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนรูปธรรม เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหสงผลตอความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มขึ้นแกประชาชน 

และบรรลุเปาหมายของประเทศตอไป 
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สวนท่ี 2 

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 

     เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  

 1) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 

    2) บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

    ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  

   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

  1.1) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็งมีความพรอมตระหนัก 

ในเรื่องความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

  1.2) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

 2) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

      2.1) การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน 

  2.2) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

  2.3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งทางบก

และทางทะเล 

 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ 

      - การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐ

และภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติ 

ทุกรูปแบบและทุกระดับ 

 4) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกรภาครัฐและ 

ที่มิใชภาครัฐ 

   - การเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

         - การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง (หลัก) 

    2. เปาหมาย  

 2.1 ประชาชนอยูดี กินด ีและมีความสุข 

 2.2 บา้นเมอืงมคีวามมนัคงในทุกมติแิละทุกระดบั 

 

 



6 
 
     4. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

      4.1.1 การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม ตระหนัก 

ในเรื่องความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

      4.1.2 การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

   4.1.3 การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน 

      4.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที ่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา 

ความมั่นคงที่สำคัญ 

 4.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

      4.2.1 การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน 

      4.2.2 การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม 

      4.2.3 การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

      4.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งทาง

บกและทางทะเล 

 4.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ 

   4.3.1 การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 

   4.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง รวมทั้ง

ภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติ

ทุกรูปแบบและทุกระดับ 

   4.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ 

 4.4 การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ

และที่มิใชภาครัฐ 

   4.4.1 การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 

   4.4.2 การเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

   4.4.3 การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและ 

ที่มิใชภาครฐั 

  4.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

   4.5.1 การพัฒนากลไกใหพรอมสำหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกันและแกไขปญหา

ความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม 

   4.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออำนวยตอการพัฒนาประเทศในมติิอื่น ๆ 

   4.5.3 การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
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ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

 2. เปาหมาย  

 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 2.3 ภาครฐัมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    2.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

 4. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 

โปรงใส 

  4.1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค 

   4.1.2 ภาครัฐมีความเชื ่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจ ิทัลมา

ประยุกตใช 

 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี  

  4.2.1 ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

    4.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

               4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ในทุกระดับ 

 4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศ 

   4.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 

   4.3.2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

               4.3.3 สงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

          4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

    4.4.1 องคกรภาครฐัมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบรบิทการพัฒนาประเทศ 

   4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

 4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

   4.5.1 ภาครัฐมีการบรหิารกำลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

   4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพ 

 



8 
 
 4.6 ภาครฐัมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 

    4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และ

ตรวจสอบได 

   4.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 

 4.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน 

    4.7.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 

    4.7.2 มีกฎหมายเทาที่จำเปน 

    4.7.3 การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

               4.8.1 บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั ่นในหลักประชาธิปไตย  

เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม 

               4.8.2 ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอนของการคนหา 

ความจริง 

   4.8.3 หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั ้งทางแพง อาญา และปกครองมีเปาหมายและ

ยุทธศาสตรรวมกัน 

 4.8.4 สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน 

ในกระบวนการยุติธรรม 
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนเพื่อขับเคลื ่อนเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร  

ของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ใหมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งไดกำหนด

แนวทางพัฒนา เพื่อเปนกรอบในการดำเนินการของหนวยที่เกี่ยวของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ 

ที่กำหนด ซึ่งการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป ตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ มี 23 ประเดน็  
 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 

ประเด็นความมั่นคง 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  2.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  

2.2 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  

2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม 

ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  

2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดย ประชาคมระหวาง

ประเทศ  

2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การรักษาความสงบภายในประเทศ 

  เปาหมายแผนยอย : 010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 1) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษย 

  เปาหมายแผนยอย : 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึนเปาหมายแผนยอย 

   แนวทางการพัฒนา : 2) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

 เปาหมายแผนยอย : 010201 ปญหาความมั่นคงที ่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไม 

สงผลกระทบตอการบริหารและการพัฒนาประเทศ 

   แนวทางการพฒันา :  

   สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพฒันาประเทศ 

   1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติดตั้งแตตนน้ำ 

- กลางน้ำ - ปลายน้ำ ในการดำเนินการอยางเปนระบบ กลาวคือ (1) ในพื้นที่แหลงผลิตภายนอกประเทศ  
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ใชการสรางความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหลงผลิตภายนอกประเทศ ดวยการอาศัย 

งานการขาว การปฏิบัติการขอมูลขาวสาร และการพัฒนาพื้นที ่และชีว ิตความเปนอยู ของประชาชน 

ตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งตน เคมีภัณฑ อุปกรณการผลิต และนักเคมี ไมใหเขาสู 

แหลงผลิต (2) การสกัดกั้นการนำเขาสงออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยี 

เปนเครื่องมือสนับสนุนการสกัดก้ันตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเสนทางคมนาคมและพ้ืนท่ีตอนใน (3) การปราบปราม

กลุ มการคายาเสพติด โดยมุ งเนนการทำลายโครงสรางการคายาเสพติด ผู ม ีอิทธิพล และเจาหนาที ่รัฐ 

ที่ปลอยปละละเลย ทุจริต หรือเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ผานทางการบูรณาการดานการขาวการสืบสวน 

ทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหลงพักเก็บ

ยาเสพติดภายในประเทศ (4) การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใชกลยุทธ 

ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปญหา

ยาเสพติด ดวยการสลายโครงสรางปญหา และบูรณาการการแกไขปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแกไขปญหา 

ยาเสพติด อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรแนวทางดำเนินงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และศาสตรพระราชา ซึ่งเปนกรอบ

การแกไขปญหายาเสพติด และลดปญหาเชิงโครงสรางหรือปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสรางการ 

เปนอาสาปองกันการใชยาในทางที ่ผิดในหมู บานตามแนวชายแดน (5) การปองกันยาเสพติดในแตละ

กลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและองคความรูที ่เหมาะสม อันจะสงผล

กระทบตอความค ิดและโนมนาวให เก ิดความเห็นท ี ่คล อยตามอยางถ ูกตอง (6) การปร ับระบบนิเวศ 

(สภาพแวดลอม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสรางปจจัยที่เอื้อตอการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดของแตละ

กลุมเปาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (7) การดูแลผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ใหเขาถึง 

การบำบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มี

ประสิทธิภาพ กำหนดแผนการดูแลและใหการบำบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พรอมทั้งใหการติดตาม

ชวยเหลือ ฟนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ใหสามารถอยูรวมในสังคมชุมชน ไดอยางปกติสุขและเทาเทยีม  

   2) ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร มุงเนนการวางกลยุทธ/ยุทธวิธีในการแกไข

ปญหาดานความมั่นคงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร ซึ่งไดแก การโจมตี

ทางไซเบอรของกลุมแฮกเกอร การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล การโจมตีตอกลุมโครงสรางพื้นฐาน

สำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพื่อความปนปวนอันกระทบตอประชาชน รวมทั้งอาจสงผล

กระทบตอความมั ่นคง โดยมีแนวคิดในการดำเนินการแกไขปญหาที่สำคัญ ประกอบดวย (1) กำหนด

แนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร

ในภาพรวม (2) จัดองคกร โครงสราง อำนาจ หนาที ่ ขีดความสามารถในการปองกันและแกไขปญหา 

ความมั่นคงทางไซเบอร (3) กำหนดระบบบริหารจัดการในแตละระดับใหชัดเจน (4) เสริมสรางและพัฒนา

ระบบการรายงานในสถานการณฉุกเฉิน (5) ยกระดับแนวความคิดในการปกปองโครงสรางพื้นฐานสำคัญ 
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ทางสารสนเทศ (6) พัฒนาการปองกันแกไขปญหาการเผยแพรขอมูลที่กระทบตอความมั่นคง (7) สรางความ

ตระหนักรูใหแกประชาชนและหนวยงาน (8) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ และ (9) พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและเทคโนโลยีใหทันสมัยพรอมรองรับสถานการณทุกรูปแบบ 

   3) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย มุงเนนการวางแผนและยกระดับวิธีการแกไข รวมทั้ง

ใหมีการบูรณาการการดำเนินงานระหวางภาคสวนตาง ๆ อยางแทจริง โดยมีแนวคิดการดำเนินการที่สำคัญ 

ไดแก (1) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการดำเนินคดีคามนุษย (2) การบริหารจัดการ 

คดีคามนุษย (3) การเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและ 

ทันตอการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและบริบทตาง ๆ (4) การปองกันและปราบปรามการทุจริต/

คอรัปชั่นของเจาหนาที่รัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย (7) การบูรณาการความรวมมือของภาคี

เครือขายทั้งในและระหวางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ (8) การพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครอง

ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยและกลุมเสี่ยงอยางเปนระบบ และ (9) การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยการบูรณาการระบบฐานขอมูลในทุกมิติ 

   4) บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง มุงใหการพัฒนากลไกการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง

เปนไปอยางมีระบบและเปนเอกภาพ โดยเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูล ผานทางการบูรณาการฐานขอมูล 

ผู หลบหนีเขาเมืองของสวนราชการที่เกี ่ยวของ ซึ ่งมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงาน 

สภาความมั่นคงแหงชาติ สำนักงานตำรวจแหงชาติ เปนหนวยงานหลัก และประสานการปฏิบัติกับสวนราชการ 

ที่เกี่ยวของในแตละประเด็นภารกิจ เพื่อบูรณาการการดำเนินการตอผูหลบหนีเขาเมืองทุกกลุม โดยแนวคิด

การดำเนินการที่สำคัญภายใตแนวทางการพัฒนานี้ ประกอบดวย (1) แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมชาติ

พันธุ/ชนกลุ มนอย โดยคำนึงถึงความสมดุลระหวางความมั ่นคงและหลักสิทธิมนุษยชน (2) แกไขปญหา  

ผูหลบหนีเขาเมืองกลุ มแรงงานตางดาว (3) แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุ มเฉพาะ (ชนกลุมนอย/ 

กลุมชาติพันธุ) (4) แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุ มอื่น ๆ (5) ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 

การเขาเมืองและพำนักอยูในราชอาณาจักรอยางเครงครัด (6) เสริมสรางความรวมมือดานการขาว และ 

การลาดตระเวนรวมบริเวณชายแดน (7) พัฒนาระบบฐานขอมูล และเชื่อมโยงการทำงานระหวางหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ (8) สงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม (9) แสวงหาความรวมมือจากประเทศตน

ทาง/องคการระหวางประเทศ ในการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง (10) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐ (11) 

พัฒนาการบริหารจัดการปญหาผู หลบหนีเขาเมืองโดยทุกภาคสวน และ (12) ทบทวนปรับปรุงกฎหมาย 

และกฎระเบียบเกี่ยวของ ใหทันสมัยสอดคลองกับนานาชาติ และสามารถจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

ไดอยางสมบูรณ 

   5) ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย มุงปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการกอการราย 

ซึ ่งเนนการกอการรายที ่มีส วนเชื ่อมโยงมาจากตางประเทศ ที ่อาจใชประเทศไทยเปนสถานที ่กอเหตุ  

เปนทางผาน หรือเปนแหลงระดมเงินทุนสนับสนุนแหลงพักพิง แหลงจัดหาอาวุธและทรัพยากร รวมทั้ง 

การแสวงประโยชนของประเทศใหสนับสนุนแกการกอการรายในทุกดาน ตลอดทั้งการบมเพาะแนวคิดสุดโตง
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นิยมความรุนแรงผานสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ อยางแพรหลาย ไปจนถึงการเกิดขึ้นมาของเทคโนโลยีใหม  

เชน ปญญาประดิษฐ และโดรน โดยเขาใจถึงความสำคัญของไซเบอร ซึ ่งในทางหนึ่งสามารถกอใหเกิด

ประโยชนดานเทคโนโลยีและคุณประโยชนในการพัฒนาใหเกิดความสะดวกสบายแกชีวิต แตอีกทางหนึ่ง 

ก็มีแนวโนมที่จะกอผลคุกคามดานกอการรายที่สำคัญได โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที ่สำคัญ ไดแก  

(1) การปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรง (2) การปองกันและแกไขปญหาการกอการรายรูปแบบใหม 

(3) การปองกันและแกไขการโฆษณาชวนเชื่อของกลุมกอการราย (4) การปองกันและรับมือการใชสื่อสังคม

ออนไลนในกิจกรรมสนับสนุนการกอการราย (5) การสกัดกั้นและเฝาระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรม

การกอการรายทั้งทางตรงและทางออม และ (6) การสกัดกั้นและเฝาระวังการเปนทางผานและแหลงจัดหา

ทรัพยสิน อาวุธ และที่พักพิงของกลุมผูกอการราย  

 6) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มุงนำแนวทางการรูรับ ปรบัตัว ฟนตัวเร็วทั้วถึงอยางย่ังยืน 

ภายใตหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดำเนินการใหสามารถรองรับปญหา 

ที่เก่ียวของตาง ๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพครบถวน โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญภายใต

แนวทางการพัฒนาดังกลาวนี้ ประกอบดวย (1) สงเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดวยการพัฒนา

ระบบการเตรียมพรอมดานการจัดการสาธารณภัย (2) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินใหประเทศ

ไทยมีมาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหมไดครอบคลุมทุกมิติ  

(3) เพิ ่มประสิทธิภาพการฟ นฟูอยางยั่งยืนดวยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟ นฟูที่ดีกวาเดิม 

และปลอดภัยกวาเดิม เพื่อตอบสนองความตองการผูประสบภัยอยางทั่วถึง และเปนธรรม (4) สงเสริม

มาตรฐานความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ผานทางความรวมมือ

ระหวางประเทศ ดานมนุษยธรรม มีความเปนเอกภาพ และไดมาตรฐานโลก เพื่อเปนแนวหนาในการจัดการ

ความเสี ่ยงจาก สาธารณภัย และ (5) ขับเคลื ่อนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  

 7) ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ มุงเนนใหเกิดการบริหารจัดการขอมูล  

การพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย การบูรณาการการทำงาน การสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 

การแสวงความรวมมือในระดับตาง ๆ ที่พรอมรองรับปญหาไดทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ 

ที่สำคัญ ไดแก (1) การบริหารจัดการขอมูล ฐานขอมูล และระบบที่เกี่ยวของ (1) การปรับปรุง พัฒนาและทบทวน

กฎหมายเกี่ยวของ รวมถึงการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ (3) การบูรณาการการทำงานของทุกภาค

สวนในทุกระดับและทุกมิติ (4) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (5) การแสวงความรวมมือ 

ในระดับตาง ๆ จากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ  

   8) เฝาระวังและปองกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอความมั่นคง มุงเนนใหเกิด 

การพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหนวยงานดานเศรษฐกิจตาง ๆ ใหมีความพรอมรับมือ

และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงในมิติตาง ๆ 
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ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปจจุบันสถานการณทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ

มหาอำนาจ สามารถสงผลกระทบตอทุกประเทศอยางไมอาจหลีกเลี ่ยงได โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ 

ที่สำคัญ ไดแก (2) การจัดทำและบริหารจัดการฐานขอมูลดานเศรษฐกิจที่เปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ  

เพื่อการเฝาระวัง เตือนภัย เพื่อการปองกันภัยทางเศรษฐกิจ และการวางแผนในการแกไขปญหารวมกัน 

ของหนวยงานที ่เกี ่ยวของอยางบูรณาการ (3) การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย 

ที่เกี ่ยวของกับการกระทำผิดที่จะสงผลตอความเสียหายดานเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตาง ๆ อยาง

เรงดวน (4) การพัฒนามาตรการ กลไกการปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมสง

ผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ และ (5) การเตรียมพัฒนาทักษะบุคลากรและปฏิรูปองคกรใหพรอมรับ

นวัตกรรมเศรษฐกิจแบบพลิกผัน 

   9) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มุงจัดการกับเงื่อนไขปญหา

ที่มีอยูเดิมทั้งปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวังมิใหเกิดเงื่อนไขใหมขึ้น โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและศาสตรพระราชา มาเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานแกไขและปองกันปญหา ตลอดไปจนถึง

การผลักดันยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นที ่ เพื ่อสงเสริม 

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง พรอมนำความสงบสันติสุขอยางยั่งยืน

กลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งสรางความเชื่อมั ่นใหกับประชาชนทั้งประเทศ และ

นานาชาติตอไป โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบดวย (1) การมุงดำเนินการตอจุดศูนยดุล

หลักของปญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ดวยการลดขีดความสามารถของขบวนการ 

และ แนวรวมในทุกระดับ (2) ดำเนินการปองกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุมเสี่ยง 

(3) ระงับยับยั ้งการบมเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (4) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูก

บิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกตอง  

   10) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุงใหสามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน 

ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแกไขปญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามเปาหมายที่กำหนด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ ่งปญหาความมั ่นคงที ่มีผลกระทบตอแผนยอยดานการรักษา 

ความสงบภายในประเทศ และดานการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ของแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบดวย (1) ติดตาม  

แจงเตือน และประเมินสถานการณภัยคุกคามความมั่นคงอยางตอเนื่องใหทันตอสถานการณ (2) ผนึกกำลัง

และบูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการปองกันและแกไขปญหาที่เกี่ยวของในทุกมิติอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) อำนวยการ กำกับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการปองกันและแกไขปญหาเชิงรุกอยางครบถวน

สมบูรณ และ (4) ทำการติดตามและประเมนิผล พรอมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 

   11) รักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติพื้นที่ชายแดน มุงสรางกลไกใหเกิดการบูรณาการ 

ในการทำงานรวมกัน หนวยงานหลักมีการทำงานที่มีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันองคกรตาง ๆ  

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเทาทัน 
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ตอภัยคุกคาม มีการสรางและพัฒนาองคความรู ใหแกบุคลากรใหเทาทันตอสถานการณ และมีกลไก 

ที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ

ประกอบดวย (1) การแกไขปญหา โดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อการบริหารจัดการพื้นท่ี

ชายแดน สราง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานของดานพรมแดน จัดสรางฐานขอมูลขนาด

ใหญ และองคความรูเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง และการจัดการปญหา  

เขตแดน (2) การปองกันปญหา โดยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพื้นที ่ชายแดนไทย 

และประเทศเพื่อนบานและสรางการมีสวนรวมในการปองกันภัยจากอาชญากรรม จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 

ดานความมั่นคงใหพรอมตอการพัฒนาใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ และ (3) การเสริมความมั่นคง  

โดยจัดหา เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที ่ชายแดน สงเสริม

ความรวมมือกับประเทศรอบบานในการสรางความปลอดภัยในพ้ืนที่เสี่ยง เสรมิสรางจิตสำนึกใหกับประชาชน 

มีทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน และพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน 

   12) รักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล มุงเนนการรักษาผลประโยชน 

ของชาติทางทะเล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งรักษาไวซึ่งอำนาจอธิปไตย 

สิทธิอธิปไตย รวมถึงสิทธิหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายระหวางประเทศกำหนด โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ 

ที่สำคัญ ไดแก (1) การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชนตาง ๆ ของชาติทางทะเล ดวยแนวคิดเชิงปองกัน

และปองปราม ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายของรัฐบาล (2) ทำการเฝาระวังและตรวจการณ

ทุกมิติที่เกี ่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ (3) การแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ 

ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล อยางมีประสิทธิภาพ (4) การสรางและใชประโยชนจากความรวมมือ

ระหวางประเทศ และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (5) การรณรงคใหความรู 

การศึกษา และการประชาสัมพันธกับประชาชน และผูมีสวนไดเสียรวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวม 

ในการปกปองและรักษาผลประโยชนของชาติทะเล และ (6) การสงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี 

เพ่ือเปนการสรางผลประโยชนของชาติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงในภาวะไมปกติ 

   13) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและชวยเหลือประชาชน มุงใหสามารถสนับสนุนภารกิจ

ความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ

รัฐบาล เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายตาง ๆ ที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมีแนวความคิดในการดำเนินการ

ที่สำคัญ คือ (1) วางแผน เตรยีมการ และบรหิารจัดการ ใหสามารถตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล ตามที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ และ (2) บริหารจัดการใหมีความพรอมในการปฏิบัติการ

ชวยเหลือประชาชนทุกดาน โดยเฉพาะดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 

   14) พิทักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุงบูรณาการการดำเนินการ ตลอด

ถึงทรัพยากรตาง ๆ ในการพิทักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับทุกภาคสวน โดยเฉพาะ

ทรัพยากรดิน ปาไม สัตวปา และแรธาตุ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนดและสอดคลองกับเปาหมาย 

ในภาพรวมตามที่กำหนดอยู ในยุทธศาสตรชาติดานที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตร 
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ตอสิ่งแวดลอม โดยมีแนวความคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ (1) วางแผนและบูรณาการการดำเนินงาน

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม และ (2) บูรณาการการผนึก

กำลังในการปองกัน ปราบปราม และฟนฟู ความเสียหายจากการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อยางสมบูรณแบบและเปนระบบ 

   15) แกไขปญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุงใหสามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน 

ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแกไขปญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหมเปนการเฉพาะรายกรณี  

ซึ่งมีความสำคัญเรงดวนตอความม่ันคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย

ตามที่ยุทธศาสตรชาติกำหนด ซึ่งจำเปนตองอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแกไขปญหาการทำ

ประมงผิดกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบดวย (1) ติดตาม แจงเตือน และประเมิน

สถานการณภัยคุกคามความมั่นคงในภาพรวม และเฉพาะเปนรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกวาง 

ตอไปได (2) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแกไขปญหาที ่เกี่ยวของในทุกมิติ (3) อำนวยการ กำกับ

ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแกไขปญหาอยางตอเนื ่อง จนปญหากลับสู สภาพปกติ และ  

(4) ทำการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาตอไป 

อยางบูรณาการ ใหสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน 

        สวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ 

   1) ปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติในภาพรวม มุงปกปอง รักษา และแกไขปญหา 

ที่กระทบตอความมั่นคงและผลประโยชนของชาติในภาพรวมทุกรูปแบบ ครอบคลุมทั้งการเฝาระวัง ปองกัน 

แกไข การใช การอนุรักษ และการแสวงหาผลประโยชน อยางสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

ในทุก ๆ ดาน โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก (1) การจัดการกับภัยคุกคามดานความมั่นคง 

ในภาพรวมดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม (2) การเฝาระวังและตรวจการณทุกมิติอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) การแกไขปญหาเขตแดนทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศกับประเทศเพื ่อนบานอยางสันติว ิธี  

(4) การสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศเพื่อนบานมิตร

ประเทศ และมหาอำนาจ (5) การแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศในการรับมือ 

กับภัยคุกคามความมั ่นคง อยางมีประสิทธิภาพ (6) การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหสอดคลอง 

กับกฎหมาย และพันธกรณีระหวางประเทศ และ (7) การรณรงคใหความรู การศึกษา และการประชาสัมพันธ

กับประชาชน และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคง

และผลประโยชนของชาติ 

   2) ปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางบก มุงปกปอง รักษา และแกไขปญหาที่กระทบ 

ตอความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางบก โดยครอบคลุมทั ้งการเฝาระวัง ปองกัน แกไข การใช  

การอนุรักษ และการแสวงหาผลประโยชน อยางสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ตามที่กำหนด

โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก (1) การจัดการกับภัยคุกคามดานความม่ันคงทางบกดวยแนวคิด

เชิงปองกันและปองปราม (1) การเฝาระวังและตรวจการณทางบกในทุกมิติอยางมีประสิทธิภาพ (3) การแกไข
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ปญหาเขตแดนทางบกกับประเทศเพื ่อนบานอยางสันติวิธ ี (4) การสรางความสัมพันธและความรวมมือ 

ระหวางกองทัพบกไทยกับกองทัพบกของประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และมหาอำนาจ (5) การแสวงหา

และใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง อยางมีประสิทธิภาพ  

(6) การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหสอดคลองกับกฎหมาย และพันธกรณีระหวางประเทศ และ  

(7) การรณรงคใหความรู การศึกษา และการประชาสัมพันธกับประชาชน และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งเปดโอกาส 

ใหเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางบก 

   3) ปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางทะเล มุงปกปอง รักษา และแกไขปญหา 

ที่กระทบตอความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล โดยครอบคลุมทั้งการเฝาระวัง ปองกัน แกไข  

การใช การอนุรักษ และการแสวงหาผลประโยชน อยางสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

ตามท่ีกำหนด โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก (1) การจัดการกับภัยคุกคามดานความมั่นคงทาง

ทะเลดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม (2) การเฝาระวังและตรวจการณทางทะเลในทุกมิติอยางมี

ประสิทธิภาพ (3) การแกไขปญหาเขตแดนทั้งทางทะเลกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติวิธี (4) การสราง

ความสัมพันธและความรวมมือระหวางกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือของประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ 

และมหาอำนาจ (5) การแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศในการรับมือกับภัยคุกคาม

ความมั่นคง อยางมีประสิทธิภาพ (6) การบังคับใชกฎหมายทางทะเลอยางเครงครัด ใหสอดคลองกับกฎหมาย 

และพันธกรณีระหวางประเทศ และ (7) การรณรงคใหความรู การศึกษา และการประชาสัมพันธกับประชาชน 

และผูมีสวนไดเสียรวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน

ของชาติทางทะเล 

   5) เสรมิสรางความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน มิตรประเทศ และองคการ

นานาชาติ มุงเนนการดำเนินการเสริมสรางบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ พัฒนาความรวมมือตาง ๆ 

ในทุกรูปแบบกับประเทศเพ่ือนบาน มิตรประเทศ และมหาอำนาจ ใหมีการบูรณาการการปฏิบัติรวมกันกับ

หนวยงานตาง ๆ ของตางประเทศ ตลอดถึงองคการนานาชาติ อยางเปนมิตรและเหมาะสม บนพื้นฐาน 

ของการดำรงเกียรติยศและศักดิ ์ศรีของประเทศ รวมทั ้งใหสอดคลองกับหลักการและพันธกรณีตาง ๆ  

ตามกฎหมายระหวางประเทศ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก (1) การสงเสริมความสัมพันธ 

ความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ ผานทางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(2) การสรางความสัมพันธและความรวมมือที ่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอำนาจ (3) การแสวงหาและ 

ใชประโยชนจากบทบาทและความรวมมือระหวางประเทศ ในการปกปองอธิปไตยและรักษาผลประโยชน 

ของชาติอยางมีประสิทธิภาพ และ (4) การสรางความรวมมือดานความมั่นคงในมิติตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน 

องคความรูและประสบการณ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธที่ดีตอกัน 

  เปาหมายแผนยอย : 010202 ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น 

   แนวทางการพฒันา : 9) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคาม 

  เปาหมายแผนยอย : 010301 หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและแผนเตรียมพรอมแหงชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง 

   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาระบบงานขาวกรองแบบบูรณาการ เพื ่อเสริมสราง พัฒนา  

และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง หนวยงานขาวกรอง และประชาคมขาวกรอง 
 

  เปาหมายแผนยอย : 010302 กองทัพและหนวยงานความมั่นคงมีความพรอมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย

คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง 

   แนวทางการพัฒนา : 2) พัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง มุงจัดทำแผนพัฒนา

และผนึกกำลังทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ

รวมท้ังองคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ 

  เปาหมายแผนยอย : 010401 ประเทศไทยมีความมั ่นคงและสามารถรับมือกับความทาทาย 

จากภายนอกในทุกรูปแบบไดสูงข้ึน 

   แนวทางการพัฒนา : 2) การเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

เนนความเปนปกแผนและความเปนแกนกลางของอาเซียน  
 

  เปาหมายแผนยอย : 010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิ ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและสงเสริม

เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเปนประเทศแนวหนาในภูมิภาคอาเซียน 

   แนวทางการพัฒนา : 1) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 

มุงใหไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง ดำเนินความรวมมือกับตางประเทศไดอยางสมดุล  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

  เปาหมายแผนยอย : 010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 1) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง มุงเนนการเสริมความพรอม 

รวมทั้งยกระดับกลไกหนวยงาน 
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ประเด็นการตางประเทศ 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

   2.2 บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

   2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนที่ชื่นชมและไดรบัการยอมรับโดยประชาคม 

ระหวางประเทศ 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   2.1 สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

   2.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   2.1 ภาครัฐมีว ัฒนธรรมการทำงานที่มุ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ 

  เปาหมายแผนยอย : 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ

และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกำหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนองคความรูและแนวปฏิบัติ 

ที่เปนเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหวางประเทศ และมาตรฐานสากล 

   2) ผลักดันใหมีการจัดทำปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให

สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทยและมีความเปนมาตรฐานสากล 

   3) มุงสงเสรมิใหทุกภาคสวนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอยางบูรณาการในประเด็นที่เปนปจจัย

สำคัญของการพัฒนาอยางย่ังยืนของไทย 

        4) สรางความตระหนักรูและเสริมสรางขีดความสามารถของสวนราชการ กลุม/องคกร และ

ประชาชนไทย 
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ประเด็นอตุสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

   2.2 บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

   2.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

   2.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 

  เปาหมายแผนยอย : 040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

   แนวทางการพัฒนา : 3) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอมบำรุงและผลิตชิ้นสวน

อากาศยาน  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

  เปาหมายแผนยอย : 040502 การสงออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) สนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับความสามารถ 

ทั้งกลุมที่มีศักยภาพอยูแลว และกลุมวิสาหกิจ  

   2) สรางและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

   3) สนับสนุนการสรางเครือขายและคลัสเตอรของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และ

เชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาระดับโลกเพื่อเพิ่มชองทางในการตลาด รวมทั้งสรางระบบนิเวศและปรับปรุงกลไก 

ที่เอ้ือตอการผลิตและสงออก  

   4) สนับสนุนและเปดโอกาสในการแสวงหาชองทางการตลาดใหม ๆ ทั ้งตลาดในประเทศ 

และตางประเทศ  
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 ประเด็นทองเที่ยว 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

   2.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทกุมิติ  

   2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

   2.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช

อยางย่ังยืน มีสมดุล  

   2.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

   2.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

   2.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล  

  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที ่มุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

   2.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

 

 แผนยอยของแผนแมบท : การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  

  เปาหมายแผนยอย : 050103 สินคาทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาเพิ่มข้ึน 

   แนวทางการพัฒนา : 4) สงเสริมการจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญา

และภูมิปญญา  
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 แผนยอยของแผนแมบท : การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 

  เปาหมายแผนยอย : 050202 การเปนจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 

   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง

ทองเที่ยวเชิงธุรกิจใหมีความพรอมสำหรับการเดนิทางเพ่ือประกอบธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ 

 แผนยอยของแผนแมบท : การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 

  เปาหมายแผนยอย : 050301 รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย

เพ่ิมขึ้น 

   แนวทางการพฒันา : 3) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑดานแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐาน

ระดับสากลและสอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ 

  แผนยอยของแผนแมบท : การทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

  เปาหมายแผนยอย : 050501 ประเทศไทยเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางของนักทองเที่ยวในภูมิภาค

อาเซยีน 

   แนวทางการพฒันา :  

                  1) พัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภาค 

   2) อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหวางประเทศ  

   3) สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศรวมกันใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนม

ของตลาดยุคใหม 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาระบบนิเวศการทองเท่ียว 

  เปาหมายแผนยอย : 050601 นักทองเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักทองเที ่ยว และปองกัน

ผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวทุกมิติ 

  เปาหมายแผนยอย : 050602 โครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ดีขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทั้งทางถนน

ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ   
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาระบบนิเวศการทองเท่ียว 

  เปาหมายแผนยอย : 050601 นักทองเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา :  

                 1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก

กิจกรรมการทองเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินคา บริการและสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบ
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ตอสุขภาพของนักทองเที่ยว โดยอาศัยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวของและอาสาสมัครดานการ

ทองเที่ยวทั่วประเทศ 

        2) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การทองเที่ยว 

การพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว และการพัฒนาฐานขอมูลกลางดานการทองเที่ยว เพ่ือการวางแผน การกำหนด

นโยบาย และการอำนวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว  

 

ประเด็นพื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   2.1 สรางความเปนธรรม และความเหลื่อมล้ำในทุกมติิ 

   2.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา 

เปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

   2.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

  เปาหมายแผนยอย : 060101 เมืองในพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญ 

และลดความเหลื่อมล้ำในทกุมิติ 

   แนวทางการพฒันา :  

   1)  พัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหเปนเมืองอัจฉริยะที่มีความนาอยู โดยจัด ระเบียบ

เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลมีความสามารถในการ

แขงขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 

   2)  พัฒนาเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยูที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการ

ใหกับพื้นที่โดยรอบ โดยเนนการตอยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ 

   3) ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื ้นที่พิเศษใหเปนเมืองอัจฉริยะ 

ตามศกัยภาพและความตองการของประชาชนในพื้นที่  

   4)  จัดทำฐานขอมูลดานการพัฒนาเมือง จัดทำและพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญท่ีมีการเชื่อมโยง

การจัดการและการวิเคราะหขอมูลที่ทุกหนวยงานสามารถใชงานรวมกัน 

   5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
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ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

   ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายใน

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

  เปาหมายแผนยอย : 070105 ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

   แนวทางการพฒันา :          

         4) การขนสงทางถนน พัฒนาโครงขายถนนเพื่อรองรับปริมาณความตองการเดินทาง และ

ขนสงสินคาระหวางพื้นที่บริเวณดานการคาและประตูการคาหลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ พัฒนาโครงขาย

ถนนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พ้ืนที่เกษตรกรรม ทองเท่ียว อุตสาหกรรม และเชื่อมตอกัน 

ระบบการขนสงรูปแบบอื่น และบำรุงรักษาโครงขายถนนที่มีอยูในปจจุบันใหมีคณุภาพ สามารถทำหนาที่เปน

ระบบเสริมเพื่อเชื่อมตอการเดินทางและการขนสงไปยังโครงขายการขนสงรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนการ

เดินทางที่ไมใชเครื่องยนตในเขตเมือง  

                   6) พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนสงทุกรูปแบบและฐานขอมูล เพื่อนำไปสูการควบคุม

สั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ พรอมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลและนวัตกรรมดานคมนาคม เพื่อใหประชาชนผูใชบริการสามารถใชเปนขอมูล ในการวางแผนคาใชจาย 

และระยะเวลาที่ใชการเดินทางและขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

        7) พัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตาง ๆ ที ่สอดรับกับ 

ความตองการการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอและสอดรับกับรูปแบบการคาระหวางประเทศ

ในอนาคต  
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ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถทางการแขงขัน  

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทกุมิติ  

   2.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา

เปนกำลังของพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

   2.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

  เปาหมายแผนยอย : 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

   แนวทางการพฒันา : 3) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ รวมท้ังเขตสงเสริม

เศรษฐกิจพิเศษ 

  เปาหมายแผนยอย : 090102 การลงทุนในเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภค 

ที่สำคัญ 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกจิภาคใต 

  เปาหมายแผนยอย : 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคใหสามารถเชื่อมโยง

โครงขายและ ใชประโยชนในการเปนประตูสงออกสินคาฝ งตะวันตกไปยังทาเรือหลักในกลุ มประเทศ 

ความริเริ่มแหงอาวเบงกอล 

  เปาหมายแผนยอย : 090202 การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตเพ่ิมขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 6) พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตใหเปนเมืองนาอยู 

และเปนกลไกสำคญัในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ 
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  เปาหมายแผนยอย : 090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตที่ไดรับการพัฒนาใหเปนเมือง

นาอยูมากขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 6) พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตใหเปนเมืองนาอยู 

และเปนกลไกสำคญัในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

  เปาหมายแผนยอย : 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีเพ่ิมข้ึน 

   แนวทางการพฒันา : 1) สงเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุน 

  เปาหมายแผนยอย : 090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ไดรับการพัฒนา

ใหเปนเมืองนาอยูมากขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 7) พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหเปนเมือง

นาอยูท่ีสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ 

 

ประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทกุมิติ 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพมนุษย 

  เปาหมายแผนยอย : 110101 ครอบครวัไทยมีความเขมแข็งและมจีิตสำนึกความเปนไทยดำรงชีวิต

แบบพอเพียงมากขึ้น 

   แนวทางการพฒันา : 

   1) สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย สรางครอบครวัที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 21 

   2) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นครอบครัว 

และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

   3) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ 
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ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 แผนยอยของแผนแมบท : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  เปาหมายแผนยอย : 120101 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู 

และทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   แนวทางการพฒันา :  

                   1) ปรบัเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษที่ 21 

    2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

    3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท  

    4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  

    5) สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

 

 ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรบัชีวิตในศตวรรษที่ 21 

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  

   2.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา

เปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

   2.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง 

ที่คุกคามสุขภาวะ 
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  เปาหมายแผนยอย : 130101 ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงคและสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันไดเกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสำนึก 

การมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) สรางเสริมความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย  

   2) พัฒนาภาคีเครือขายประชาชน ชุมชม ทองถิ่น ใหมีความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยและตาย

จากโรคที่ปองกันได มีศักยภาพในการปองกันและควบคมุปจจัยเสี่ยงที่คกุคามสุขภาวะ ไดดวยตัวเอง  

   4) กำหนดมาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสราง

เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชน  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนบัสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี 

  เปาหมายแผนยอย : 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีข้ึน 

   แนวทางการพัฒนา :  

   1) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ไดตามมาตรฐานสากล  

   2) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  เปาหมายแผนยอย : 130501 ประชาชนมีความรอบรูสุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) เผยแพรความรูสุขภาพและสรางความตระหนักของประชาชนเรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

   2) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

        3) สรางองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชากรทุกกลุม โดยพัฒนา 

และสรางระบบรบัมือปรับตัวตอสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ  

        4) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะหและประเมินแนวโนมโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ 

สรางความพรอมของภาคีเครอืขายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ  
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ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

   2.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทกุมิติ  

   2.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวน เขามา

เปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

   2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

   2.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหคนรุ นตอไปไดใช

อยางย่ังยืน มีสมดุล  

   2.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  

   2.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

   2.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล  

  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
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 แผนยอยของแผนแมบท : การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

  เปาหมายแผนยอย : 180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ

บริหารจัดการปาไมอยางย่ังยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ปา โดยประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการพื้นที่เสี่ยง ตอการถูกบุกรุก พรอมทั้งใหมีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหนวยงาน 

 

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

   2.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทกุมิติ  

   2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที ่มุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

   2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ำของ

ประเทศ 

  เปาหมายแผนยอย : 190101 ระดับความมั่นคงดานน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ใหเปน 

ระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5) 

   แนวทางการพัฒนา : 1) จัดการน้ำเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบ

เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ำของประเทศ โดยจัดใหมีน้ำสะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ 

คุณภาพ และราคา ที่เขาถึงได มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน (KD11 ตามเกณฑของ ADB : ความม่ันคงดานน้ำอุปโภคบริโภค) 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : บริการภาครัฐไดรับการปรับเปลี่ยนเปนดิจิทลัเพ่ิมข้ึน 

  เปาหมายแผนยอย : 200101 บรกิารภาครฐัไดรับการปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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   แนวทางการพฒันา :  

   1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน ผูประกอบการ 

และภาคธุรกิจ  

   2) พัฒนาการใหบรกิารภาครฐัผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช  

   3) ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เปน “การใหบริการ 

ที่ใหความสำคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณคา 

และไดมาตรฐานสากล  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

  เปาหมายแผนยอย : 200201 หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

   แนวทางการพฒันา : 

   1) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

   2) พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงินและการคา ใหทันตอความกาวหนา 

ทางเทคโนโลย ี นวัตกรรม รวมทั ้งการเคล ื ่อนยายทุนและแรงงาน ร ูปแบบการคา ตลอดจนการกีดกัน 

ทางการคารูปแบบใหม ๆ  

   3) จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

   4) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง ระบบและมาตรการทางภาษี  

   5) กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การปรับสมดุลภาครัฐ 

  เปาหมายแผนยอย : 200301 เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมอยางเหมาะสม 

   แนวทางการพัฒนา : 1) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการบริการ

สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม 
   

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

  เปาหมายแผนยอย : 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล และมีความคลองตัว 

   แนวทางการพัฒนา : 

   1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวางเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” 

   2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ต้ังอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ 

   3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหม ใหมี

ความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย 
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 แผนยอยของแผนแมบท : การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  เปาหมายแผนยอย : 200501 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลัก 

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูงมุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐาน และ

เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม

อยางแทจริง 

   3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห

และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

   4) สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

 

ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

   2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม

ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  

   2.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื ่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม

ระหวางประเทศ  

   2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เปาหมายแผนยอย : 210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

   แนวทางการพัฒนา : 1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที ่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต  

และการปลูกฝง และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดบั 

  เปาหมายแผนยอย : 210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

   แนวทางการพัฒนา : 2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมี

ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจรติ 
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 แผนยอยของแผนแมบท : การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เปาหมายแผนยอย : 210201 การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

   2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทจุริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

   3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต 

 

ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

   2.2 บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความ เหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   2.1 ภาครัฐมีว ัฒนธรรมการทำงานที่มุ งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

   2.2 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   2.3 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนากฎหมาย 

  เปาหมายแผนยอย : 220101 กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู

ภายใตกรอบกฎหมายที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลอง

กับบริบทและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 
 

  เปาหมายแผนยอย : 220102 การปฏิบัติตามและการบังคบัใชกฎหมายมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 

ทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 

   แนวทางการพัฒนา : 3) พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ

นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมเลือก

ปฏิบัติ และเปนธรรม  

  เปาหมายแผนยอย : 220103 ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย 

   แนวทางการพฒันา : 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยางมีสวนรวม  
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 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

  เปาหมายแผนยอย : 220201 การอำนวยความยุติธรรม มีความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ทั่วถึง เปนธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) ปรับวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมใหเคารพและ

ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

   2) กำหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมาย

และยุทธศาสตรรวมกัน 

   3) เสริมสรางพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการดานกระบวนการยุติธรรมดวยการมี สวนรวม

ของประชาชน และการสรางความเสมอภาคในการอำนวยความยุติธรรมดวยการคุมครองผูดอยโอกาส 

   4) สงเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   5) กำหนดใหการรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมตองเปนไป

ตามมาตรฐานสากล มีการใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตรและศาสตรอื่น ๆ 

   6) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม 

   7) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

 

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

   2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม 

ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

  ยุทธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   2.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช

อยางย่ังยืน มีสมดุล 

   2.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
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  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
  

  เปาหมายแผนยอย : 230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทาง

สังคมไดรบัการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย 

   2) สรางความเสมอภาคทางสังคม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม

ในการแกปญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม 

   3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครฐั 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน 

  เปาหมายแผนยอย : 230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั ้ง 4 ดาน

ทัดเทียมประเทศท่ีกาวหนาในเอเชีย 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) พัฒนาองคความรู พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน 

   2) พัฒนาองคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา 

และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาองคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย 

   3) พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยการสงเสรมิการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม 

 แผนยอยของแผนแมบท : ดานปจจัยสนับสนนุในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  เปาหมายแผนยอย : 230501 (1) จำนวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 

ที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีสมัยใหมที่จำเปนตอการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศที่สำคัญ 

   

 

 

 

 



35 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 

วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา   

      3.2.1 การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

 ตัวช้ีวัด : รายไดประชาชาติตอหัว 

 สถานะปจจุบัน : 7,050 เหรียญสหรัฐ ในป 2563 

 คาเปาหมายในป 2570 : 8,800 เหรียญสหรัฐ 

 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและ

ความยั่งยืน 

 เปาหมายการพัฒนา : เปาหมายที่ 1 การทองเที่ยวไทยเปนการทองเที่ยวคุณภาพสูงท่ีเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมและบริการ ที่มีศักยภาพอื่น 

 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1.2 อันดับดัชนีขีดความสามารถดานการทองเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวมไมสูง

กวาอันดับที่ 25 ดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไมสูงกวาอันดับที่ 50 ดานความยั่งยืน  

ดานสิ่งแวดลอมไมสูงกวาอันดับที่ 50 ดานสุขภาพและสุขอนามัยไมสูงกวาอันดับที่ 50 และ ดานทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ไมสูงกวาอันดับที่ 25 

 กลยุทธ : 

 กลยุทธที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ของ ตลาดสากล 

  กลยุทธยอยที่ 3.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการในแหลงทองเที่ยวและสถานประกอบการ

ทองเท่ียว ใหไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะดานความปลอดภัย ความสะอาด ความเปนธรรม 

และการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เชน มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัยตามวิถีการทองเที่ยว  

แนวใหม เพื่อมุ งสู การทองเที่ยวคุณภาพสูง รวมทั ้งมาตรฐานการทองเที่ยวสีขาว โดยตองมีการปรับปรุง

มาตรฐานคุณภาพทั้งขั ้นพื ้นฐานและขั้นสูงของสถานประกอบการและธุรกิจรายยอยดานการทองเที ่ยว  

ที่แบงตามระดับของการใหบริการอยางเหมาะสม ตลอดจนสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการเขาสูกระบวนการ 

พรอมผลักดันใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนผูประกอบการที่ไดรับรองมาตรฐาน 

 กลยุทธที่ 6 การพัฒนาระบบขอมูลการทองเที่ยวใหเปนระบบการทองเที่ยวอัจฉริยะท่ีนักทองเที่ยว 

ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 

  กลยุทธยอย 6.2 สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานขอมูลของภาครัฐและเอกชน โดยใชแอป

พลิเคชันที่พัฒนาโดยเอกชน อาทิ ทักทาย (TAGTHAi) ในการเปดใหเชื่อมตอแพลตฟอรมเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการเดินทางของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลดานวีซา การตรวจคนเขาเมือง การขอคืน

ภาษีมูลคาเพ่ิม การแจงเตือนเหตุฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่เปนแพลตฟอรมกลางดานการทองเที่ยว

ของประเทศไทย และทำใหเกิดขอมูลกลางขนาดใหญ ที่ทุกภาคสวนสามารถใชประโยชนรวมกันในการศึกษา

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว และผลักดันใหเกิดแพลตฟอรมการทองเท่ียวของประเทศ 
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  กลยุทธยอยที ่ 6.3 พัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญสำหรับการทองเที ่ยว และบูรณาการ 

ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

แหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนตน เพื่อใหเกิดการสรางองคความรูเชิงลึกใหมรวมกัน

ของภาครัฐและผูประกอบการในสาขาธุรกิจตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว และใหสามารถนาขอมูลไปใช

คนหา ศึกษาวิเคราะห ทำความเขาใจ วางแผน และทำกิจกรรมการตลาดเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโต 

ไดอยางยั่งยืน 

 เปาหมายการพัฒนา : เป าหมายที ่  1 การเจร ิญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุน 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1.2 อันดับดัชนีขีดความสามารถดานการทองเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวมไมสูง

กวาอันดับที่ 25 ดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไมสูงกวาอันดับที่ 50 ดานความยั่งยืน  

ดานสิ่งแวดลอมไมสูงกวาอันดับที่ 50 ดานสุขภาพและสุขอนามัยไมสูงกวาอันดับที่ 50 และ ดานทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ไมสูงกวาอันดับที่ 25 

 กลยุทธ : 

 กลยุทธที่ 1 การสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากตลาดสากล 

  กลยุทธยอยที ่ 1.1 พัฒนาภาคใหเปนฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยใชแนว

ทางการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาภาค และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคเหน ือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative LANNA) ระเบ ียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะว ันออก 

เฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC - Bio economy) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

กลาง -ตะว ันตก (Central - Western Economic Corridor : CWEC) และระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคใต 

(Southern Economic Corridor : SEC) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เปนเครื่องมือสำคัญในการกระจายความเจริญเติบโต 

ไปสูภูมิภาคและการพัฒนาหวงโซอุปทานเชื่อมโยงทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง และตางประเทศ กำหนด

สาขากิจการเปาหมายในพื้นที ่ฐานเศรษฐกิจใหมที ่สอดคลองกับศักยภาพของพื ้นที ่ รวมถึงเชื ่อมโยง

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนเขากับหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรม

เปาหมาย ซึ่งจะเปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายผลการพัฒนาสูประชาชน และสามารถพัฒนา 

เปนฐานเศรษฐกิจหลักที ่รองรับการลงทุนและการจางงาน พัฒนาพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อเปนฐานอุตสาหกรรมและบริการที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง  

โดยสงเสริมการลงทุนและการจางงานในพ้ืนที่ รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 
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 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา  

       3.2.3 การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได ความมั่งคั่ง 

และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมีโอกาส 

ในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

 ตัวชี้วัด : ความแตกตางของความเปนอยูระหวางกลุมประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดรอยละ 10 

และต่ำสุดรอยละ 40 (Top 10 / Bottom 40) 

 สถานะปจจุบัน : 5.66 เทา ในป 2562 

 คาเปาหมายในป 2570 : ต่ำกวา 5 เทา 

 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

 เปาหมายการพัฒนา : เปาหมายที่ 3 ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

 ตัวชี ้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดสวนคาใชจายดานสุขภาพของครัวเรือนตอคาใชจายสุขภาพทั้งหมด 

ไมเกินรอยละ 12 

 กลยุทธ : 

 กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 

ของคนไทย 

  กลยุทธยอยที่ 5.1 บริหารจัดการบุคลากรทางการแพทยใหสอดคลองกับระบบบริการ

สุขภาพ 

  (1) สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามารวมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย 

โดยมีบทบาทในการกำหนดสาขาความตองการ พัฒนาหลักสูตร และผลิตบุคลากร ทั้งการผลิตแพทยเฉพาะ

ทางหรือสหสาขาวิชาวิชาชีพตาง ๆ ใหรองรับการใหบริการทางการแพทยมูลคาสูง ตลอดจนฝกอบรมเพิ่มพูน

ทักษะที่จำเปน 

  (2) สนับสนุนการนำเขาบุคลากรทางการแพทย โดยพัฒนารูปแบบการสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่เอื้อตอการเปดรับบุคลากรจากตางประเทศ รวมถึงสงเสริมการใชบุคลากร

รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรในสาขาที่มีผูเชี่ยวชาญระดับสูง เพ่ือลดปญหาการขาดแคลน

บุคลากรและใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

  (3) สงเสริมใหเกิดการกระจายกำลังคนดานสุขภาพ โดยพัฒนากลไกระบบ

หมุนเวียนกำลังคนใหรองรับทั้งในเชิงพื้นที่ ภาระงาน และสาขาขาดแคลน พรอมมีมาตรการจูงใจบุคลากร 

ทางการแพทยคงอยู ในระบบสุขภาพ อาท ิการจัดทำเสนทางความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน อัตราความกาวหนา

และโอกาส การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพื้นที่หางไกล การปรับภาระงานของแพทยเวชปฏิบัติทั ่วไป 

ใหเหมาะสม และการปรับปรุงระบบสวัสดิการพื้นฐานเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา  

       3.2.5 การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง

ภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

กลไกทางสถาบันที ่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงาน 

ของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได 

อยางทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 ตัวช้ีวัด : ดัชนีรวมสะทอนความสามารถ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด 

ยอย คือ 

 1) ขีดความสามารถของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศและการเตรียมความพรอม

ฉุกเฉินดานสุขภาพ 

 สถานะปจจุบัน : 1) รอยละ 85 ในป 2564 

 คาเปาหมายในป 2570 : รอยละ 90 โดยสมรรถนะหลักแตละดานไมตำกวารอยละ 81 

 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

 เปาหมายการพัฒนา : เปาหมายที่ 3 ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

 ตัวชี ้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดสวนคาใชจายดานสุขภาพของครัวเรือนตอคาใชจายสุขภาพทั้งหมด 

ไมเกินรอยละ 12 

 กลยุทธ : 

 กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ

ของคนไทย 

 กลยุทธยอยที่ 5.2 พัฒนากลไกกำกับดูแลและบริหารจัดการคาบริการทางการแพทย 

โดยพัฒนากลไกและแนวทางกำกับดูแลคาบริการทางการแพทยที่อาจไดรับผลกระทบจากนโยบายสงเสริม

การเปนศูนยกลางทางการแพทยใหมีความเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการจายคาบริการของระบบ

ประกันสุขภาพ ใหมีความครอบคลุมเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยไดตามความจำเปน

ทางสุขภาพ อยางทั่วถึง และเปนธรรม 

 กลยุทธยอยที่ 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการ

ทางการแพทย 

  (1) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

และแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร อาทิ การใชปญญาประดิษฐ ตรวจคัดกรองเบื ้องตน การใชระบบ

การแพทยทางไกล โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลใหครอบคลุมทั่วถึง ปรับปรุงกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวของ พัฒนากลไกการประเมินการใชเทคโนโลยีทางการแพทย ตลอดจนมีแนวทางในการกำกับดูแล 

เพ่ือปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น 
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  (2) จัดทำฐานขอมูลกลางดานสุขภาพของประเทศ โดยสรางความรวมมือ

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการทำขอตกลงรวมกันท่ีจะใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐาน

ของหนวยงานภาครัฐ ใหสามารถใชรวมกันได โดยคำนึงถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาทิ การเจ็บปวย 

การตาย ความพิการ สิทธิการประกันสุขภาพ ขอมูลดานวิจัยและนวัตกรรม ขอมูลบุคลากรทางการแพทย

และผูเชี ่ยวชาญที่ผลิตและปฏิบัติงานจริง เพื ่อนำไปวิเคราะหตอยอดการจัดบริการและการวางแผน 

ดานกำลังคนในอนาคต ตลอดจนเผยแพรขอมูลแกสาธารณะ เพื่อประโยชนในการพัฒนาสินคาและบริการ

ทางทางการแพทยใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและประชาชนแตละกลุม 

 ตัวช้ีวัด : 2) อันดับความเสี่ยงดานภูมิอากาศ  

 สถานะปจจุบัน : อันดับเฉลี่ย 5 ป (2558-2562) เทากับ 36.8 

 คาเปาหมายในป 2570 : อันดับเฉลี่ย 5 ป (2566-2570) ไมต่ำกวา 40 

 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

 เปาหมายการพัฒนา : เปาหมายที่ 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพมีความพรอม

รองรับภัยคุกคามสุขภาพ 

 ตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศ

ทุกตัวชี้วัดมีคา ไมต่ำกวา 4 

 กลยุทธ : 

 กลยุทธที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบ

ตอบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 

  กลยุทธยอยที่ 6.1 ปฏิรูประบบเฝาระวังและบริหารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคาม

สุขภาพปรับโครงสรางการเฝาระวังและบรหิารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพของประเทศ ที่เปนเอกภาพ 

โดยใหมีหนวยงานกลางกำหนดทิศทางสาธารณสุขระดับชาติ ในการบูรณาการการทำงานดานการเฝาระวัง 

ปองกัน เตรียมความพรอม การตอบโตภาวะฉุกเฉิน และฟนฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินอยางรวดเร็ว พรอมทั้ง 

ใหมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ ที่เปนกลไกสำคัญใน การบริหาร

จัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขในการประสานความรวมมือและรวมกันจัดสรรทรัพยากรใหสามารถ 

ตอบโตภาวะฉุกเฉินไดอยางรวดเร็วและทันการณ 

 กลยุทธยอยที่ 6.2 วางระบบการเตรียมความพรอมดานความมั่นคงดานสุขภาพในการ

จัดการภาวะฉุกเฉิน โดยวางแผนอัตรากำลังคนดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยคุกคาม 

ทางสุขภาพ อาทิ ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาคลินิกและภาคสนาม นักวิทยาศาสตรขอมูล นักวิจัย นักสราง 

ตัวแบบ เชิงคณิตศาสตร นักเทคนิคที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ เจาหนาที่สอบสวนโรคและปจจัยเสี ่ยง 

ใหเหมาะสมกับสัดสวนประชากรของประเทศ พรอมสนับสนุนคาตอบแทน สวัสดิการ และความกาวหนา 

ในวิชาชีพ ตลอดจนจัดทำแผนเตรียมความพรอมดานยา เวชภัณฑ วัคซีน อุปกรณทางการแพทย และวัสดุ

อุปกรณ ดานสาธารณสขุที่จำเปน ใหพรอมรองรับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ตัวช้ีวัด : 3) อันดับความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล 

 สถานะปจจุบัน : อันดับที่ 39 ในป 2563  

 คาเปาหมายในป 2570 : อันดับที่ 33 

 ตัวช้ีวัด : 4) อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล 

 สถานะปจจุบัน : อันดับที่ 20 ในป 2564 

 คาเปาหมายในป 2570 : อันดับที่ 15 

 หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

 เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคณุภาพ เขาถึงได 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 90 

 เปาหมายที่ 2 ภาครฐัที่มีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในองคประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดัชนี

การมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดัชนีทุนมนุษย และดัชนีการใหบริการภาครัฐออนไลน ไมต่ำกวาอันดับที่ 40 

ของโลก และมีคะแนนไมต่ำกวา 0.82 

 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการภาครัฐที่ตอบโจทย สะดวก และประหยัด 

   กลยุทธยอยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการใหบริการท่ีสามารถเปดใหภาคสวนอ่ืนใหบริการแทน 

โดยยกเลิกภารกิจการใหบริการของภาครัฐที่ตนทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไมมีความจำเปนที ่ภาครัฐ 

ตองดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสรางแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

องคการ นอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื ่น ๆ เขามาดำเนินการหรือรวมดำเนินการในลักษณะนวัตกรรม 

การใหบริการในการตอบสนองความตองการของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ที่มีการรวมรับผลประโยชน

และ ความเสี่ยงในการดำเนินการ 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคูกับพัฒนาการบริการ

ภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมา 

เปน การกำกับดูแลหรือเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตตาง ๆ พรอมทั้ง 

ปรับกระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั ้นตอนที่ไมจำเปนและใหมีการเชื่อมโยงการใหบริการระหวาง

หนวยงาน ใหเกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเปาหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการ 

ที่ภาครัฐ ยังตองดำเนินการใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนรูปธรรมตั้งแตระดับนโยบาย 

แผน งบประมาณ กำลังคน และการติดตามประเมินผล ใหเปนเอกภาพและมุงเปาหมายรวมกัน 

 กลยุทธที่ 2 การปรับเปลี ่ยนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุ น เชื ่อมโยง  

เปดกวาง และมีประสทิธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 สรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปดเผยขอมูลผาน

เทคโนโลยีตาง ๆ ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น 

และตรวจสอบ การดำเนินงานของหนวยงานรัฐผานชองทางการติดตอสื่อสารระหวางกันที ่หลากหลาย  
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มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐในการแกปญหาและ

การพัฒนารวมกัน เพื่อลดการทุจริตคอรัปชั่น 

 กลยุทธที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีใชขอมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ 

 กลยุทธยอยที ่ 3.1 ปรับเปลี ่ยนขอมูลภาครัฐทั้งหมดใหเปนดิจิทัล โดยจัดทำขอมูล

สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และขอมูลอื่นของ

หนวยงานภาครัฐทั้งหมดใหเปนดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกตอง ปลอดภัย พรอมใชงาน มีการจัดเก็บที่ไมซ้ำซอน 

ไมเปนภาระกับผูใหขอมูล และสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหเกิดการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายและ การบริการภาครัฐใหสอดคลองกับบริบทการพัฒนาอยางเปนปจจุบัน พรอมทั้ง

เปดเผยขอมูลที่จำเปนตอสาธารณะในการใชประโยชนรวมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เรงพัฒนาระบบ 

ที่บูรณาการขอมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญตอการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 

ใหแลวเสรจ็เปนอันดับแรก 

  กลยุทธยอยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเปนดิจิทัล โดยออกแบบ

กระบวนการทำงานใหม ยกเลิกการใชเอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเปนหรือมีความจำเปน

นอย นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกตใชตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน และ 

การติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการใหบริการประชาชนและผูประกอบการใหมีความคลองตัว สะดวก 

รวดเร็ว มีชองทางและรูปแบบการใหบรกิาร ที่หลากหลายที่สอดคลองกับการทำงานแบบดิจิทัล 

 กลยุทธที่ 4 การสรางระบบบรหิารภาครฐัที่สงเสรมิการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ใหมทีักษะ

ที่จำเปน ในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอ้ือตอการพัฒนา

ประเทศ 

  กลยุทธยอยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษา 

ผูมีศักยภาพ มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยใหความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธองคกรและ 

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง 

 โดยจะตองทบทวนแนวทาง การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อใหภาครัฐมีขนาดและตนทุนที่เหมาะสม ตลอดจน

ปรับเปลี่ยนตำแหนงงานที่สามารถ ถายโอนภารกิจมาเปนตำแหนงงานหลักที่มีความจำเปนตอการพัฒนา

ประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจางงานภาครัฐใหหลากหลาย ยืดหยุน ครอบคลุมใหมีประเภทการจางงาน 

ในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงานไมตลอดชีพมากขึ้นและลดการจางงานแบบตลอดชีพ เพื่อให

สามารถตอบสนองตอบริบทและเงื่อนไขการจางงาน ในปจจุบันและดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามา

ปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจไดอยางทันการณและ มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งใหความสำคัญกับการ

สรางพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจางงานเพื่อใหการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็วเปนรูปธรรม

และเหมาะสม รวมทั้ง สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลแบบองครวม โดยเฉพาะ 

ดานทัศนคติ จริยธรรม องคความรู  และทักษะ พรอมทั้งพัฒนาระบบ การประเมินผลบุคลากรภาครัฐ 
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ที่สามารถสงเสริมและสะทอนศักยภาพในการรวมขับเคลื ่อนเปาหมายของประเทศอยางเปนระบบ  

ทั้งในระดับองคกร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่สามารถ

ยกระดับการใชทรัพยากรบุคคลทุกคนใหเกิดความคุมคาและประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

  กลยุทธยอยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเปนและพัฒนากฎหมายที ่เอื้อตอ 

การพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐตองใหความสำคัญกับการบังคับใชกฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาท

มาเปนผูอำนวยความสะดวกแกภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายที่มีเปาหมาย 

ที่ว ัดไดในการใหเกิดความอยูดีมีสุขของคนไทยและการเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

รวมทั้งกำหนดใหมีหนวยงานกลางดำเนินการเรงรัดการปรับปรงุแกไขกฎหมายลาสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมด

ความจำเปน ซ้ำซอน หรือเปนอุปสรรคตอการดำเนินงานและการปรับตัวใหทันการณของภาครัฐ โดยเฉพาะ

กฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เก่ียวกับการตรวจสอบการดำเนินการของ

ภาครัฐที่ตองมุงเปารวมกันในการพัฒนาประเทศ พรอมทั้ง จัดใหมีการพัฒนาและบูรณาการฐานขอมูลกลาง

ดานกฎหมายของประเทศที่มีการจำแนกประเภทตามการใชงานของประชาชนและผูประกอบการท่ีมีความสะดวก 

เขาถึงได และเขาใจงาย 
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นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 1 : การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 1 การธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 

 ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคสวนมีความรูความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอสถาบันพระมหากษัตรยิมากยิ่งข้ึน 

 ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดขอมูลองคความรูเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย และเผยแพร 

ตามชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ภายในป 2570 

 เปาหมายที่ 2 คนในชาติอยูรวมกันอยางสันติ และเคารพในความแตกตางหลากหลายโดยไดรับ

ความคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 ผลสัมฤทธิ์ คนในชาติมีความเสมอภาคและความเทาเทียมกันบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และเปนสังคม

พหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสำเร็จของจำนวนการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือวิธี

ปฏิบัติที่สรางหลักประกันทางสังคมรวมถึงการคุ มครองสิทธิมนุษยชน อยางนอยเพิ ่มขึ้นรอยละ 5 ภายใน 

ป 2570 

 ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสำเร็จของขอรองเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือก

ปฏิบัติไดรับการแกไข อยางนอยเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  กลยุทธยอยที ่ 1.2 สงเสริมการจัดทำและเผยแพรชุดขอมูลความรูเก ี ่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน แกเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป โดยมุงเนนการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพรในหลายชองทาง รวมถึงมีการ

จัดทำระบบการบริหารจัดการชุดขอมูลระหวางสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

  กลยุทธยอยที่ 1.3 เสริมสรางการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย

โดยมุงเนนการประเมินและกลไกการบริหารจัดการที ่มีอยู เดิมใหเกิดประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ประชาชน 

และองคกรทางสังคม 

 กลยุทธหลักที่ 2 การสงเสริมการอยูรวมกันของคนในชาติอยางสันติ และเคารพในความแตกตาง

หลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใชแนวทางสันติวิธี  

การสรางหลักประกันวาบุคคลตองไดรบัความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษยและใหเกียรติซึ่งกันและกัน การไมเลือกปฏิบัติไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่น

กำเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุภาษา เพศ เพศสภาพวิถีทางเพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือจิต สุขภาพ  
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ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูติดยาเสพติด สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา  

ความเชื ่ออื ่นการศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื ่นอันไมขัดตอบทบัญญัติ 

แหงรัฐธรรมนูญ รวมถึงการสรางการตระหนักรูใหแกทุกภาคสวนใหเห็นคุณคาการอยูรวมกันในความหลากหลาย 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความหลากหลายของคนในชาติ 

บนพื้นฐานของความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน และการไมเลือกปฏิบัติ โดยใหความสำคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรอยางท่ัวถึง และการเขาถึงบริการสาธารณะ พรอมทั้งสงเสริมและเสริมสรางสภาวะแวดลอม 

และกลไกตาง ๆ ใหเอ้ือตอการดำรงอยูของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ตลอดจนสอดรับกับสถานการณโลก

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  กลยุทธยอยที่ 2.3 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือวิธีปฏิบัติ  

ในการใหบริการสาธารณะใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยไมเลือกปฏิบัติหรือนำเหตุความแตกตาง

และครอบคลุมทุกกลุมเปราะบาง 

  กลยุทธยอยที่ 2.4 เสริมสรางความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ของรัฐใหมีทัศนคติที่ยอมรับ

ความแตกตางหลากหลายไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติ รวมถึงยึดหลักการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม หลักสิทธิ

มนุษยชนสากล รวมถึงการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการ 

ตอประชาชน และใหความคุมครองเจาหนาที่รัฐในการปฏิเสธคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดที่เขาขายการเลือก

ปฏิบัติหรอืขัดตอมนุษยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

  กลยุทธยอยที่ 2.5 บูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขายทั้งในประเทศและระหวางประเทศ

ดานสิทธิมนุษยชนในการแกไขปญหาความขัดแยง 

  กลยุทธยอยที่ 2.6 สรางความตระหนักรูเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว

ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ใหบุคคลตระหนักและปกปองถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไมละเมิด

สิทธิของบุคคลอ่ืน 

  กลยุทธยอยที่ 2.7 เสริมสรางหรือพัฒนาประสิทธิภาพ กลไกการบริหารจัดการความขัดแยง

และการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหนวยยอย ตั ้งแตระดับ 

ครอบครัวสถานศึกษา สถานที่ทำงาน และชุมชน รวมทั้งเพิ่มชองทางการเขาถึงเพื่อรองเรียนหรือรองทุกข

กระบวนการยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเทาเทยีมกัน 
 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 2 : การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ และการพัฒนาศักยภาพ

การปองกันประเทศ 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 1 การปกปอง รักษา และแกไขปญหาที่กระทบตออธิปไตยของชาติและผลประโยชน

แหงชาติ 
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 ผลสัมฤทธิ์ กองทัพและหนวยงานความมั่นคงที่เกี่ยวของ มีความพรอมสูงขึ้น สำหรับการปฏิบัติ 

ตามแผนปองกันประเทศ หรือแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ ดวยระบบการปฏิบัติการรวม 

 ตัวชี้วัดที่ 1 ความพรอมของกองทัพในการปฏิบัติการตามแผนปองกันประเทศดวยระบบปฏิบัติการรวม 

โดยหนวยทหารตามแผนปองกันประเทศผานเกณฑมาตรฐานการฝกรวมกองทัพไทยภายในป 2570 

 ตัวชี้วัดที่ 2 หนวยปฏิบัติการหลักของเหลาทัพในการปฏิบัติการตามแผนปองกันประเทศมีความ

พรอมดานกำลังพล ยุทโธปกรณ และการฝก ไมต่ำกวารอยละ 80 ภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 จัดใหมีระบบการขาว การลาดตระเวน การเฝาตรวจ ปองกัน และรักษา

พื้นที่ชายแดน ชายฝงทะเล เกาะแกง และอาณาเขตทางทะเล เพื่อปองกัน ปองปราม และแกไขการละเมิด

อธิปไตย ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 พัฒนาขีดความสามารถดานการปฏิบัติการรวมของหนวยงานในกองทัพ

ใหมีความพรอมตั้งแตภาวะปกติ 

  กลยุทธยอยที ่ 1.3 ปรับปรุงและพัฒนาแผนและระบบการปองกันประเทศใหทันสมัย

สามารถใชไดจริง และมีการฝกซอมการปฏิบัติอยูเสมอ เพ่ือสรางความพรอมใหแกกองทัพ และประเทศ 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 3  : การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติพื้นที่ชายแดน 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 1 พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย มีศักยภาพการปองกันและแกไขภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบและเปนพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางไทยกับประเทศรอบบาน 

 ผลสัมฤทธิ์ พื้นที่ชายแดนมีศักยภาพในการปองกันภัยคุกคามรูปแบบ ประชาชนมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงเปนจุดเชื่อมโยงสำคัญทางเศรษฐกิจ การสัญจร และความมั่นคง ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบปองกันตามแนวชายแดนดวยการใชเทคโนโลยี  

อยางนอยรอยละ 85 ของจังหวัดชายแดนทั้งหมดภายในป 2570 

 ตัวชี้วัดที่ 2 มูลคาการคาชายแดนของจังหวัดท่ีมีจุดผานแดนถาวร เพิ่มขึ้นอยางนอยปละรอยละ 5 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักที่ 1 การสรางสภาพแวดลอมในพื้นที่ชายแดนใหมีความปลอดภัยและมีศักยภาพ 

ในการปองกันและแกไขภัยคุกคาม 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนชายแดนไทยและประเทศรอบบาน 

รวมทั้ง ใหประชาชนตามแนวชายแดนมีสวนรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนในการปองกันภัย
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คุกคามที่อาจผานพื้นที่ชายแดนเขาสูพ้ืนท่ีของประเทศไทย และเพ่ิมกลยุทธในการสรางแรงจูงใจใหประชาชน

เขามามสีวนรวมมากขึ้น 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 ผลักดันการหารือระหวางไทยกับประเทศรอบบานผานกลไกความรวมมือ

ระหวางประเทศในทุกระดับเพื่อปองกันและสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะ

อาชญากรรมขามชาติ ปญหาการลักลอบตัดไมและทำลายปา ผูหลบหนีเขาเมือง และโรคติดตออุบัติใหม 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 จัดทำระบบปองกันพื้นที่ชายแดน 1 ของจังหวัดชายแดน โดยใหความสำคัญ

กับการนำเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการปองกัน ปราบปราม และแกไขการกระทำอันผิดกฎหมายของไทย 

โดยเฉพาะบริเวณชองทางธรรมชาติ 

 กลยุทธหลักที่ 2 การยกระดับและพัฒนาจุดผานแดนใหมีประสิทธิภาพในการปองกันภัยคุกคาม 

และเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การคา และการสัญจรขามแดน 

  กลยุทธย อยที ่ 2.1 พัฒนาระบบโครงสรางพื ้นฐานบริเวณพื ้นที ่ช องทางธรรมชาติ หรือ 

จุดผานแดนประเภทตาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกดานเศรษฐกิจ การคา และการสัญจรขามแดน และ/ 

หรือเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรบัการยกระดับจุดผานแดนถาวรในอนาคต 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 พัฒนาระบบการสัญจรขามแดน ประกอบดวย สินคา ยานพาหนะ และ

การเดินทางขามแดน โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการขามแดนและ

สามารถเฝาระวังภัยคุกคามที่แฝงมากับการขามแดน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน และอาชญากรรม

ขามชาติได 

  กลยุทธยอยที่ 2.3 หารือรวมกับประเทศรอบบานผานกลไกความรวมมือระหวางประเทศ 

ในทุกระดับ เพื่อผลักดันใหมีการยกระดับชองทางธรรมชาติและจุดผานแดน ใหสอดคลองกับแนวทาง 

การยกระดับชองทางธรรมชาติและจุดผานแดนของไทย 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 4  :  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 1 ประเทศไทยสามารถปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางทะเลไดอยางตอเน่ืองจน

ไมสงผลกระทบตอความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีขีดความสามารถและศักยภาพในการเฝาระวัง ติดตาม ปองกันและแกไข

ปญหาความมั่นคงทางทะเลในภาพรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น จนทำใหประเทศมีความมั่นคงและปลอดภัย 

 ตัวชี้วัด ดัชนีความมั่นคงทางทะเลในภาพรวม อยูที่ 69 คะแนนภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับการดำเนินการดานความม่ันคงทางทะเล 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในการปกปองและ

รักษาความมั่นคงทางทะเล ทั้งดานสมรรถนะของอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยี 
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รวมถึงศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะขีดความสามารถดานการตรวจการณ การลาดตระเวน รวมถึง

ปฏิบัติการทางทะเล 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาอาชญากรรมทางทะเล โดยเฉพาะ

ปญหาโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธ การลักลอบคาและขนสงสินคาผิดกฎหมาย และการโยกยายถ่ิน

ฐานทางทะเลแบบไมปกติ 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 เสริมสรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศเกี่ยวกับ

ประเด็นทางทะเล โดยเฉพาะความรวมมือกับประเทศเพื ่อนบาน อาเซียน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก 

  กลยุทธยอยที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

โดยเฉพาะการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เก่ียวของกับกิจการทางทะเล 

ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยกิจการทางทะเลฉบับตาง ๆ 

โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

  กลยุทธยอยที่ 1.5 สนับสนุนการเฝาระวัง และรักษาความปลอดภัยทางทะเล ทั้งนานน้ำ

ภายในและนอกทะเลอาณาเขตของประเทศ โดยเฉพาะเสนทางการเดินเรือ การขนสงสินคา รวมถึงการดำเนิน

กิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลของไทย 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 5  :  การปองกันและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายท่ี 1 จังหวัดชายแดนภาคใตมีการกอเหตุรุนแรงและความสูญเสียลดลง 

 ผลสัมฤทธิ์ ความรุนแรงและความสูญเสียจากสถานการณความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

ยุติลงในป 2570 

 ตัวชี้วัด สถิติเหตุการณความรุนแรงและความสูญเสียจากสถานการณความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตลดลง รอยละ 100 จากปฐาน 2560 ภายในป 2570 

 เปาหมายท่ี 3 ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ผลสัมฤทธิ์ การยอมรับและตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกันบนความแตกตางหลากหลาย 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของการสรางความเชื่อมั่นตอการปองกันและแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ไมนอยกวารอยละ 80 ภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักที่ 1 การเสริมสรางความปลอดภัยและขจัดเงื่อนไขความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต 
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  กลยุทธยอยที่ 1.1 เสริมสรางขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ การเฝาระวังความปลอดภัย การเฝาตรวจพ้ืนที่เสี่ยง การสราง

ความเขมแข็งของชุมชนและหมู บาน ควบคู กับการพัฒนาระบบงานดานการขาวกรองและฐานขอมูล 

ด านความมั ่นคงจ ังหว ัดชายแดนภาคใต รวมทั ้งยกระดับขีดความสามารถการบริหารจ ัดการชายแดน 

ดานความมั่นคงใหสามารถปองกัน สกัดกั้น และยับยั้งการกอเหตุรุนแรงและการกระทำความผิดในรูปแบบตาง ๆ 

ตลอดจนเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดและภัยแทรกซอนอ่ืน ๆ 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตภายใต

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บนพื้นฐานของความจริงใจ สมัครใจ และใหเกียรติ 

เพ่ือเปนทางออกของความขัดแยงตามแนวทางสันติวิธี รวมทั้งเสริมสรางสภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอกระบวนการ

พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ควบคูกับการศึกษาและแลกเปลี่ยนความเห็นถึงความเปนไปได 

เก่ียวกับประเด็นการกระจายอำนาจที่เหมาะสมของพ้ืนท่ี 

 กลยุทธหลักท่ี 3 การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมในพื้นที่ 

  กลยุทธยอยที ่ 3.1 พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 

รวมทั้งการลดเงื่อนไขความหวาดระแวงและฟนคืนความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน โดยมุงเนนการสงเสริมการอำนวย

ความยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายที่เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ การสงเสริมกระบวนการเยียวยาของ

ภาครัฐใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม และครอบคลุมทั่วถึง การเสริมสรางประสิทธิภาพ ของมาตรการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

  กลยุทธยอยที่ 3.2 สงเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกันบนความ

แตกตางหลากหลายโดยสนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตตามหลัก ศาสนา การสรางพื ้นที่กลางและสภาวะ

แวดลอมที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธ การพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรม การเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง

ประชาชนกับประชาชน การฟนฟูและสรางความตระหนักรูถึงความเปนเอกลักษณรวมในพื้นที่ที่มีมาตั้งแต

อดีตและไมมีการแบงแยก ตลอดจนขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม เพื่อใหประชาชนในพื้นที่รู สึกถึง 

การเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 6 : การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายท่ี 1 ผูมีปญหาสถานะและสิทธิบุคคลมีจำนวนลดลง และไดรับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม 

 ผลสัมฤทธิ์ ผูมีปญหาสถานะและสิทธิบุคคลไดรับสถานะอยูในราชอาณาจักรอยางถูกตองตามกฎหมาย

เพ่ิมขึ้น 
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 ตัวชี้วัด รอยละของจำนวนผูมีปญหาสถานะและสิทธิบุคคลที ่ไดรับสถานะอยูในราชอาณาจักร 

อยางถูกตองตามกฎหมาย เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 ภายในป 2570 

 เปาหมายที่ 2 แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา มีจำนวนการลักลอบหลบหนีเขาเมือง

ลดลง 

 ผลสัมฤทธิ์ แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย

เพ่ิมขึ้น 

 ตัวช้ีวัด รอยละของจำนวนแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยางถูกตองตามกฎหมาย 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 30 ภายในป 2570 

 เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมที่มีความ

เปราะบางและผูไดร ับความคุมครองดานความมั่นคงและความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงผู อยูระหวาง 

คัดกรองสถานะไมสามารถเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาอยางเปนระบบ 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีระบบและมาตรการการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมืองในกลุมที่มีความ

เปราะบางดานความมั่นคงและความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงผูไดรับความคุมครองหรือผูอยูระหวาง

คัดกรองสถานะที่ไมสามารถเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา เปนเครื่องมือในการบริหารเพื่อลดผลกระทบ 

ตอความมั่นคง ความสัมพันธระหวางประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี ้วัด ความสำเร็จของการจัดวางระบบปองกัน กระบวนการ และหลักเกณฑบริหารจัดการ 

ผูหลบหนีเขาเมืองในกลุมที่มีความเปราะบางดานความมั่นคงและความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงผูไดรับ

ความคุมครองหรือผูอยูระหวางคัดกรองสถานะที่ไมสามารถเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักที่ 1 การปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุ มที่มีปญหาสถานะและสิทธิ 

ของบุคคล 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 เรงรัดการจัดทำสถานะบุคคลใหแกผูมีปญหาสถานะและสิทธิที่ไดรับ 

การสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไวแลว 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่มีอยูเพื่อขจัดปญหาอุปสรรค

หรือการขัดกันของกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 คุมครองและสงเสริมสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิ สิทธิดานการศึกษาสิทธิ 

ดานสาธารณสุข และสิทธิในการทำงานของกลุมที่มีปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย

ภายในและพันธกรณีระหวางประเทศที่ไทยเปนรัฐภาคี 

  กลยุทธยอยที่ 1.4 จัดทำฐานขอมูลท่ีเปนขอมูลมัธยฐานเก่ียวกับสถิติผูหลบหนีเขาเมืองกลุม

ที่มีปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
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 กลยุทธหลักท่ี 2 การปองกันและการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของในการตรวจสอบและจับกุมแรงงานตางดาว 

ผิดกฎหมาย ผูประกอบการ รวมถึงผูจัดหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยางตอเน่ือง 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 ทบทวนหรือปรับปรุงบันทึกความเขาใจวาดวยการจางงานระหวาง

รัฐบาลไทย - เมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบันทึกขอตกลงวาดวยการจางงานเพื่อสงเสริมการจางงาน 

อยางถูกกฎหมาย 

  กลยุทธยอยที่ 2.4 สงเสรมิความรวมมือกับประเทศตนทาง เพ่ือเรงรัดการออกหนังสือเดินทาง

หรือเอกสารแสดงตน 

 กลยุทธหลักที่ 3 การปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเปราะบางตอความมั่นคงและ 

ความสัมพันธระหวางประเทศ และกลุมอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  กลยุทธยอยที่ 3.1 เพ่ิมความเขมขนในการสกัดกั้นและปองกันการหลบหนีเขาเมืองเปนพิเศษ

ของกลุมเปราะบางตอความมั่นคงและความสัมพันธระหวางประเทศ 

  กลยุทธยอยที ่ 3.2 จัดระบบการตรวจสอบและติดตามการเคลื ่อนไหวของผู หลบหนี 

เขาเมืองอันจะมีผลกระทบตอความม่ันคงและปญหาความสัมพันธระหวางประเทศอยางใกลชิด 

  กลยุทธยอยที่ 3.3 ชี้แจงและทำความเขาใจกับประเทศที่เกี่ยวของและองคการระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับการดำเนินการของฝายไทยในประเด็นการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเปราะบาง 

ตอความมั่นคงและความสัมพันธระหวางประเทศ เพื่อไมใหเกิดภาพลักษณทางลบตอประเด็นปญหาสิทธิ

มนุษยชน 

  กลยุทธยอยที่ 3.4 แสวงหาความรวมมือกับประเทศตนทาง ประเทศทางผานองคการระหวาง

ประเทศ และองคกรพัฒนาเอกชน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสกัดกั้นและปองกันการเดินทาง 

เขาสูประเทศไทย รวมถึงเตรียมพรอมในการเดินทางกลับมาตุภูมิ หรือการสงไปประเทศที่สาม โดยคำนึงถึง

กฎหมายภายในและหลักสิทธิมนุษยชน 

  กลยุทธยอยที่ 3.5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบตรวจคนเขาเมืองและฐานขอมูล 

คนเขาเมืองใหทันสมัยและเชื่อมโยงระหวางสวนราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ ติดตามบุคคล

ตางดาวที่เดินทางเขา - ออก และพำนักในประเทศไทย 

  กลยุทธยอยที ่ 3.6 กำหนดมาตรการที ่เหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายภายใน 

ตอกลุมเปาหมายภายใตระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีวาดวยการคัดกรองและคุมครองคนตางดาวที่เขามา 

ในราชอาณาจักรและไมสามารถเดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลำเนาได พ.ศ. 2562 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 7  : การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายท่ี 1 การยกระดับสถานะของประเทศไทยในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยแกไขปญหาการคามนุษยดีขึ้นอยางตอเนื่องจนไมสงผลกระทบตอภาพลักษณ 

เศรษฐกิจ การบริหาร และการพัฒนาประเทศ 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของการจัดระดับประเทศเพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

ในระดับนานาชาติไมนอยกวารอยละ 80 ภายในป 2570 

 เปาหมายที่ 2 ประเทศไทยสามารถปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเปนรูปธรรม 

 ผลสัมฤทธิ์ หนวยงานที่เกี่ยวของและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการปองกันและแกไข 

ปญหาการคามนุษยดีข้ึน รวมทั้งสามารถบูรณาการการทำงานกับทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการมนุษยรวมกัน 

 ตัวชี้วัดที ่ 1 รอยละความสำเร็จของการปราบปรามและดำเนินคดีเกี ่ยวกับการคามนุษยเพิ่มขึ้น  

รอยละ 85 ภายในป 2570 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาภาคีเครือขายภาคประชาสังคมในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย

เพ่ิมขึ้น รอยละ 5 เมื่อเทียบกับปฐานป 2569 ภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การยกระดับความเชื่อมั่นการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในระดับสากล 

  กลยุทธย อยที ่ 1.1 เรงรัดการบริหารจัดการคดีคามนุษย โดยมีการดำเนินคดีทางอาญา 

กับผูกระทำความผิดฐานคามนุษย 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 สงเสริมความรวมมือและประสานงานกับภาคประชาสังคมภายในประเทศ

และตางประเทศในการสืบสวนสอบสวนการคามนุษย 

  กลยุทธยอยที ่ 1.3 เพิ ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการกับเจาหนาที ่รัฐที ่เกี ่ยวของกับ 

กระบวนการคามนุษยทั้งทางอาญาและวินัย 

  กลยุทธยอยที่ 1.4 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแรงงานกลุมเปราะบางที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการนำเขาและอนุญาตทำงานของคนตางดาวแบบถูกกฎหมาย โดยใชกลไกการขับเคลื่อนและ

บูรณาการการทำงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหาแรงงานบังคับและการคามนุษย

ของแรงงานไทยและแรงงานตางดาว 

  กลยุทธยอยที่ 1.5 ปองกัน คุมครอง และแกไขปญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย รวมทั้ง 

สงเสริมการตรวจติดตามเฝาระวังเรือประมง 

  กลยุทธยอยที่ 1.6 เสริมสรางความเขาใจ การรับรูและบูรณาการความรวมมือในการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทยแกนานาประเทศ 
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  กลยุทธยอยที่ 1.7 เพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย

และกลุมเสี่ยงอยางเปนระบบ 

  กลยุทธยอยที่ 1.8 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปองกันและปราบปรามปญหาการคาประเวณี

และบริการทางเพศในกลุมเด็กและเยาวชน 

  กลยุทธยอยที่ 1.9 เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา

การคามนุษยที่เก่ียวของกับการกระทำความผิดผานแพลตฟอรมออนไลน 

 กลยุทธหลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 จัดทำ ปรับปรุง ระเบียบที่เกี่ยวของ และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ 

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการตอตานการคามนุษย 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจทักษะ และพัฒนาศักยภาพใหแกคณะ 

สหวิชาชีพ เจาหนาที่รัฐ และผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ โดยเฉพาะเจาพนักงานตำรวจ และพนักงานฝายปกครอง

ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินคดีคามนุษย รวมทั้งเทคนิคการสืบสวนสอบสวนอยางมี

ประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและบริบทตาง ๆ 

  กลยุทธยอยที่ 2.5 สงเสริมความรวมมือการสรางภาคีเครือขายนอกภาครัฐเพื่อใหเปน

หุนสวนเชิงยุทธศาสตรกับภาครัฐใหตระหนักถึงปญหาการคามนุษยและนำไปสูการเฝาระวังและแจงเตือน

สถานการณที่เก่ียวของกับการคามนุษย 

  กลยุทธยอยที่ 2.7 พัฒนาระบบบูรณาการฐานขอมูลดานการคามนุษยระหวางหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ เพ่ือติดตามการดำเนินงานและนำมาใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลแรงงานในเรือประมงใหเปนปจจุบัน 

  กลยุทธยอยที ่ 2.8 สงเสริมและพัฒนาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปองกัน 

และแกไขปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชนทางเพศตอเด็กทางอินเทอรเน็ต

การสืบสวนสอบสวนเพื่อใหไดมาซึ่งเสนทางการเงินและทรัพยสิน 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 8  :  การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายท่ี 1 การปองกันประชากรทุกกลุมเปาหมายไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

 ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุมเปาหมายไดรับการปองกันจากยาเสพติด 

 ตัวชี้วัด สัดสวนของผูที่เกี ่ยวของกับ ยาเสพติดตอประชากรลดลง 8 คน ตอประชากร 1,000 คน

ภายในป 2570 
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 เปาหมายที่ 2 การสกัดกั้นและปราบปรามเครือขายการคายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรม

ขามชาติ 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถสกัดกั้นยาเสพติด และ ปราบปราม ทำลายเครือขายการคายาเสพติด

รายสำคัญดวยมาตรการทางทรัพยสิน 

 ตัวชี้วัดที่ 1 เครือขายยาเสพติดถูกจับกุมและยึดอายัดทรัพยสิน และดำเนินคดีการสมคบสนับสนุน

ชวยเหลือ เพิ่มขึ้นรอยละ 50 จากเปาหมายป 2570 

 ตัวชี ้ว ัดที ่ 2 การสกัดกั ้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที ่จับกุม 

ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 จากผลการดำเนินงานของปที่ผานมา 

 เปาหมายที่ 3 ผูเสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

ไมสงผลกระทบตอสังคม และไมหวนกลับเขาสูวงจรยาเสพติด 

 ผลสัมฤทธิ์ ผูเสพยาเสพติดที่เขาสูกระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

 ตัวชี้วัด ผูเสพยาเสพติดที่เขาสู กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมใหมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้นเพ่ิมขึ้นรอยละ 2 จากป 2569 ในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครวั ชุมชน และสังคมใหมี

ภูมิคุมกันและสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการสรางพื้นที่ปลอดภัยและลดความตองการยาเสพติด 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 สรางภูมิคุ มกันระดับบุคคล ดวยการเสริมสรางทัศนคติและความรู 

เทาทันยาเสพติดทั้งการเสพและการคา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรมเชิงสรางสรรค 

ใหสอดคลองกับแตละกลุมเปาหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และชองทางการสื่อสาร และใหความสำคัญ

กับการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายในทุกขั้นตอน 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน พัฒนา เสริมสรางกลไกเครือขาย 

ทางสังคมในการเฝาระวัง ปองกัน พัฒนาปจจัยบวก และควบคุมปจจัยเสี ่ยงเพื่อใหสังคมเกิดสภาวะแวดลอม 

ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด 

  กลยุทธยอยที ่ 1.4 เฝาระวัง ปองกัน และสรางความรูเทาทันยาเสพติดบนพื้นที่เสมือน 

(Cyber Space) 

 กลยุทธหลักท่ี 2 การลดอุปทานยาเสพติดและปราบปรามเครือขายยาเสพติด/องคกรอาชญากรรม 

  กลยุทธยอยที ่ 2.1 สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตั้งแตพื้นที่ชายแดนไมใหเขาสู 

พื้นที่ตอนในของประเทศ และไมใหประเทศไทยเปนทางผาน และการพัฒนาจุดผานแดนเพื่อการเฝาระวัง 

การลักลอบลำเลียงยาเสพติด 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 ปราบปรามผูคายาเสพติดและเครือขายการคายาเสพติดในประเทศ 

และอาชญากรรมขามชาติ ดวยมาตรการทางทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ  
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  กลยุทธยอยที ่ 2.3 เพิ ่มประสิทธิภาพ การบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 

อยางเปนธรรม ตลอดจนดำเนินการตอเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดอยางจริงจัง 

  กลยุทธยอยที่ 2.4 พัฒนาเทคโนโลยีและฐานขอมูล เพื่อใชประโยชนในการเฝาระวังการใช

แพลตฟอรมออนไลนในการลักลอบจำหนายยาเสพติด และประโยชนทางเทคโนโลยีในการลักลอบลำเลียง 

ยาเสพติด 

  กลยุทธยอยที่ 2.5 พัฒนาระบบการขาวและการแจงเตือนขอมูลเครือขายการคายาเสพติด 

เพ่ือใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของสามารถดำเนินการจับกุมและสกัดกั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  กลยุทธยอยที ่ 2.6 ลดวงจรคายาเสพติด ในระดับผู คายาเสพติดรายยอยและลงโทษ 

ผูตองหาคดียาเสพติดรายยอยตามลักษณะและพฤติกรรมความผิด 

 กลยุทธหลักที่ 3 การสรางความสมดุลบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนในการบาบัด ฟนฟู และการผนวก 

สูสังคมไดอยางปกติสุข 

  กลยุทธยอยที่ 3.1 ลดความเปนอาชญากรรม ปรับเปลี ่ยนมุมมองทางสังคมตอผูที ่ติด 

ยาเสพติดมองผูเสพเปนผูปวยที่ควรไดรับการบำบัดรกัษา และดูแลชวยเหลือ 

  กลยุทธยอยที ่ 3.2 ยึดหลักทางสาธารณสุขเปนแนวทางนำในการลดอุปสงคยาเสพติด 

โดยใชระบบสมัครใจของผูเสพ รวมถึงการพัฒนาระบบการบำบัด รักษา และฟนฟูผูที ่ติดยาเสพติดใหมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในทุกกระบวนการ โดยมุงเนนปองกันการกลับมาติดยาเสพติดซ้ำ 

  กลยุทธหลักที่ 4 การเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศในการปองกัน ปราบปราม 

และแกไขปญหายาเสพติด 

  กลยุทธยอยที่ 4.1 เสริมสรางและยกระดับความรวมมือดานยาเสพติด ทั ้งการปองกัน

ปราบปราม และบำบัดฟนฟูกับองคการระหวางประเทศ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ 

  กลยุทธยอยที่ 4.2 พัฒนาขีดความสามารถใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเรียนรูดานยาเสพ

ติดระหวางประเทศ 

  กลยุทธยอยที ่ 4.3 เสริมสรางการใชกลไกคณะทำงานรวมดานความมั่นคง เพื่อสงเสริม

ความรวมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ และการคายาเสพติด

ระหวางประเทศ 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 9  : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมาย การยกระดับการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่สำคัญอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจาก

สิ่งแวดลอมภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษยที่เปนภัยซ้ำซากและซ้ำซอน (Recurring and Compound 

Hazards) ไปสูมาตรฐานตามหลักสากล 
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 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถจัดการความเสี่ยง พรอมทั้งรับมือและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง) ตอประชากร 100,000 คน

เฉลี่ยลดลงทุกป 

 ตัวชี้วัดที ่ 2 จำนวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง) ตอประชากร

100,000 คน เฉลี่ยลดลงทุกป 

 ตัวชี้วัดที ่ 3 รอยละความสำเร็จของการแจงเตือนสาธารณภัยลวงหนาไดทันสถานการณภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะภัยธรรมชาติ 4 ภัย ไดแก อุทกภัย วาตภัย น้ำปาไหลหลากและดินโคลนถลม 

และสึนามิ) ไมต่ำกวารอยละ 98 ของการเกิดภัยดังกลาวทุกป 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจรวมถึงการรับรูและตระหนักรูการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกตองใหกับทุกภาคสวน ทั้งมิติการวิเคราะหภัยที่อาจเกิดขึ้น ความลอแหลม 

ในพ้ืนที่ และประเมินสภาพความเปราะบางท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายทั้งตอชีวิตและทรัพยสนิ 

  กลยุทธยอยที่ 1.4 พัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับให

สอดคลองกับมาตรฐานหลักสากล โดยใหความสำคัญกับการระดมทรัพยากรเขาพื้นที่ประสบภัย การใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัย การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะของประเทศ การจัดการพื้นท่ี 

ตามระบบผังเมือง ระบบประกันภัย การฝกปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การอพยพและศูนยพักพิง

ชั่วคราวการบริหารความตอเนื ่อง โดยใหองคการปกครองสวนทองถิ ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ 

ภาคประชาชน  เขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการประเมินความเสี่ยงดวย 

  กลยุทธยอยที่ 1.5 สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและการสรางแรงจูงใจในการดำเนินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคีเครือขาย ภาคประชาชน อาสาสมัคร และอ่ืน ๆ 

  กลยุทธยอยที่ 1.6 สงเสริม พัฒนา ตอยอดงานวิจัยและองคความรู โดยประยุกตใชนวัตกรรม 

เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการจัดตั้งสถาบันดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญและความเปนมืออาชีพใหมีทักษะ 

ความรู และสมรรถนะดานการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตลอดจนยกระดับศักยภาพการจัดการความเสี่ยง 

จากสาธารณภัยของประเทศ 

 กลยุทธหลักท่ี 2 การจัดการสาธารณภัยใหมีมาตรฐานตามหลักสากล 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 เสริมสรางการจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการใหเปนไปตามมาตรฐาน

ในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน โดยเรงกระบวนการประกาศเขตพื้นที ่ประสบสาธารณภัย การใชระบบ

บัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) และการใชวงเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ 
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  กลยุทธยอยที่ 2.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัตริวมของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center : EOC) ใหเปนระบบมาตรฐานหลักสากลและหลักธรรมาภิบาล เพื ่อลดความเสี ่ยงจาก 

สาธารณภัย การเตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย และการฟนฟูบนฐานขอมูลความเสียหายและความตองการ 

ของประชาชน 

  กลยุทธยอยที่ 2.3 พัฒนาระบบการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง

หนวยงานในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่มีแนวโนมขยายขอบเขตไปสูการจัดการสาธารณภัยขนาด

ใหญขึ้นไปใหมีประสิทธิภาพ  

  กลยุทธยอยที ่ 2.4 พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองการว ิเคราะหขอมูลจำนวนมาก (Data Analytics and  

Big Data) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) รวมถึงเสริมสรางความตระหนักรูและการตอบสนอง 

ตอการแจงเตือนภัยของชุมชนและประชาชน 

  กลยุทธยอยที่ 2.5 เสริมสรางระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกขและการชวยเหลือ 

ประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 10  : การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมาย ประเทศไทยมีความพรอมตอการปองกัน รับมือความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร 

อยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งการปองกันการโจมตีทางไซเบอรและอาชญากรรมไซเบอร 

 ผลสัมฤทธิ์ หนวยงานระดับชาติ กลุมภารกิจหรือใหบริการโครงสรางพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ 

และระดับหนวยงานมีความพรอมและมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี ่ยงจากภัยคุกคาม 

ทางไซเบอรที่เทาทันเหตุการณสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมถึงมีกลไก แนวทาง และมาตรการในการปองกัน 

ปราบปราม และสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใหสอดคลอง

มาตรฐานสากล เพิ่มขึ้นรอยละ 90 ภายในป 2570 

 ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของการแกไขเหตุการณที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตอโครงสราง

พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  อยางนอยรอยละ 90 ในแตละป 

 ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของการจัดทำหรือพัฒนากลไก มาตรการ และแนวทางในการปองกันและสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร เพ่ิมข้ึนรอยละ 60 ภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักที่ 1 การปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอรที่กระทบตอระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ 
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  กลยุทธยอยที่ 1.1 เสริมสรางศักยภาพของกลไกและหนวยงานระดับชาติ ศูนยประสานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแหงชาติ (National Computer Emergency ResponseTeam : 

NCERT) และศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร สำหรับหนวยงานโครงสราง

พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Sectorial CERT) โดยมีการเชื่อมโยงการทำงานระหวางกันอยางเปนระบบ 

เพ่ือใหสามารถรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และแกไขเหตุการณที่เก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

อยางประสิทธิภาพ  

  กลยุทธยอยที่ 1.2 สงเสริมใหหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศมีมาตรการ

และแนวทางปฏิบัติในการปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรที่เทาทันตอเหตุการณ 

ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ทั้งฝายทหาร พลเรือน

และตำรวจ ภาคเอกชน ภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ ใหเปนเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง เพื่อปองกัน

รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรและเหตุการณที่เกี ่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

ตอโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ รวมถึงสงครามไซเบอร 

  กลยุทธยอยที่ 1.4 สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

ในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ขาวกรอง และความรูที่ทันตอเหตุการณและเสริมสรางความสัมพันธที่ดี 

ในทุกระดับ เพื่อใหสามารถปองกัน ลดความเสี่ยง รวมถึงรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอรและเหตุการณ 

ที่เก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตอโครงสรางพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศไดอยางทันทวงที 

  กลยุทธยอยที่ 1.5 การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององคกรและบุคลากรทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของใหมีความรู ความชำนาญดานไซเบอร รวมทั้งสงเสริมการเผยแพรความรู และการสรางความ

ตระหนักรูถึงความสำคัญของภัยคุกคามทางไซเบอรและเหตุการณที่เกี ่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

แกองคกรและบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวของ 

 กลยุทธหลักที่ 2 การเสริมสรางขีดความสามารถในการปองกันและแกไขปญหาการใชไซเบอรเปน

ชองทางในการกออาชญากรรมทางไซเบอร 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 พัฒนากลไก มาตรการ และแนวทางที่เกี ่ยวของกับการปองกันและ

ปราบปราม รวมถึงการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใชประโยชน

  กลยุทธยอยที่ 2.2 สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและการสงเสริมความ

รวมมือระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากการกอ

อาชญากรรมทางไซเบอร 

  กลยุทธยอยที่ 2.3 เสริมสรางความตระหนักรูและพัฒนาขีดความสามารถแกองคกรและ

บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของใหมีความรูในการปองกันตนเองจากอาชญากรรม 

ทางไซเบอร 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 11  :  การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายท่ี 1 ประเทศไทยมีภูมิคุมกันในการรับมือกับภัยกอการราย 

 ผลสัมฤทธิ์ หนวยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีขีดความสามารถในการเตรียมพรอมรับมือ 

กับภัยกอการรายเพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จในการดำเนินการมาตรการเฝาระวังและแจงเตือนเชิงปองกันภัยกอการราย 

รอยละ 100 ภายในป 2570 

 เปาหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการตอบโตตอเหตุวิกฤตจากการกอการราย 

 ผลสัมฤทธิ์ หนวยงานสามารถระงับเหตุจากการกอการรายไดทันการณ และลดความสูญเสียชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนที่ไดรบัผลกระทบใหนอยที่สุด 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของหนวยงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนอง ระงับเหตุวิกฤต 

จากการกอการราย และควบคุมสถานการณการกอการราย รอยละ 100 ภายในป 2570 

 เปาหมายท่ี 3 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการฟนตัวจากภัยกอการรายใหกลับสูสภาวะปกติ 

 ผลสัมฤทธิ์ เหยื่อและผูไดรับผลกระทบจากการกอการรายไดรับการชวยเหลือเยียวยาอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งพื้นที่ประสบภัยจากการกอการรายมีการฟนตัวใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว 

และปลอดภัยกวาเดิม 

 ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการวางระบบฟนตัวจากภัยกอการราย รอยละ 100 ภายในป 2570 และ

สามารถฟนฟูจากเหตุกอการรายได 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การปองกันและสรางภูมิคุมกันในการรับมือกับภัยกอการราย 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและขาวกรองดานการกอการราย ทั้งภายใน 

ประเทศและตางประเทศ โดยมุงเนนความถูกตอง รวดเร็ว และความนาเชื่อถือ เพื่อเอื้ออำนวยใหมีขอมูล 

ที่เพียงพอตอการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 ปองกันการเดินทางผานเขาและออกของนักรบกอการรายตางชาติ 

โดยเสริมสรางการบริหารจัดการระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศใหมี

ประสิทธิภาพ  

  กลยุทธยอยที่ 1.3 รับมือกับการเผยแพรลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลักความรุนแรงทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะการปองกันและยับย้ังแนวคิดสุดโตงที่นิยมความความรุนแรง โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  กลยุทธยอยที่ 1.4 ปกปองโครงสรางพื้นฐานสำคัญและพื้นที่เปราะบาง โดยเฉพาะการรักษา

ความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ และบุคคล 

  กลยุทธยอยที่ 1.5 ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยเสริมสราง

ความรู ความเขาใจ และความรวมมือระหวางหนวยงานเก่ียวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 
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  กลยุทธยอยที่ 1.6 จัดทำระบบฐานขอมูล และเชื่อมโยงขอมูลที่เกี ่ยวของกับการตอตาน 

การกอการรายระหวางหนวยงานภายในประเทศ 

  กลยุทธยอยที่ 1.7 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ที่เก่ียวของในเรื่องการสรางความรูความเขาใจ

ในการดำเนินการทั้งในกรอบนโยบายและกรอบกฎหมาย และสรางความตระหนักและการเขามามีสวนรวม

ของภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการปองกันภัยกอการราย 

 กลยุทธหลักท่ี 2 การเสริมสรางการตอบโตตอเหตุวิกฤตจากการกอการราย 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 พัฒนากลไกการรับมือขณะเกิดเหตุกอการรายใหเปนเอกภาพโดยเฉพาะ

บุคคลแรกหรือหนวยงานแรก (First Responder) ที่ตองเขาถึงที่เกิดเหตุ 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 สงเสริมความรวมมือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีท่ีเก่ียวของกับ

การกอการรายกับหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

  กลยุทธยอยที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ โดยแลกเปลี่ยนองคความรูและฝกซอม

รวมกับมิตรประเทศ ใหครอบคลุมรูปแบบ กลยุทธ กลวิธี อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ใชในการกอการราย 

  กลยุทธยอยที่ 2.4 พัฒนาระบบการแจงเตือน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธตอเหตุ

วิกฤตจากการกอการราย เพ่ือสรางความรับรู ความเขาใจ และความเชื่อมั่นใหแกประชาชน 

 กลยุทธหลักที่ 3 การเสริมสรางการฟนตัวภายหลังเกิดเหตุวิกฤตกอการรายใหกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว 

  กลยุทธยอยที่ 3.1 ฟนฟูระบบการทำงานของโครงสรางพื้นฐานสำคัญ เพื่อใหประชาชน

สามารถกลับมาใชชีวิตปกติประจำวันไดโดยเร็วท่ีสุด 

  กลยุทธยอยที่ 3.2 จัดทำ พัฒนา วางระบบกลไก และหลักเกณฑการประเมินความเสียหาย

ความตองการความชวยเหลือ และดำเนินการการเยียวยาแกเหย่ือ ครอบครัวของเหยื่อ และผูไดรับผลกระทบ

จากการกอเหตุกอการราย 

  กลยุทธย อยที ่ 3.3 สงเสริมการมีส วนรวมของชุมชน ทองถิ ่น สถาบัน ศาสนา สถาบัน 

การศึกษาเพื่อปองกันการแพรกระจายแนวคิดสุดโตงที่นิยมความความรุนแรง ผูที่เคยไดรับการบมเพาะ

แนวคิดสุดโตงท่ีนิยมความความรนุแรง และผูเคยกระทำผิดฐานการกอการราย 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 12  : การสรางดุลยภาพระหวางประเทศ 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 1 ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพดานความมั่นคงระหวางประเทศที่สำคัญทาง

ยุทธศาสตร 

 ผลสัมฤทธิ ์ ประเทศไทยสามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติ และแสดงทาทีอยางเหมาะสม 

เพื่อปกปองผลประโยชนของไทย ผานกลไกความรวมมือหรือความสัมพันธระหวางประเทศสำคัญทาง

ยุทธศาสตรได 
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 ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการหารือประเด็นความมั่นคงสำคัญของผูนำระดับสูงของไทยกับประเทศ

ที่สำคัญทางยุทธศาสตรในระดับรัฐมนตรีขึ้นไป อยางนอยรอยละ 80 ของประเทศที่สำคัญทางยุทธศาสตร 

ของไทยทั้งหมดภายในป 2570 

 เปาหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีบทบาทนำในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

 ผลสัมฤทธิ์ ขอตกลงหรือขอปฏิบัติรวมกันของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในเรื่อง

การปองกันและแกไขภัยคุกคามท่ีสำคัญในภูมิภาค 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จในการผลักดันขอเสนอหรือขอตกลงของไทย เพื่อปองกันและแกไขภัย

คุกคามที่สำคัญในภูมิภาคภายใตกลไกของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในระดับเจาหนาที่

อาวุโสขึ้นไป เพ่ิมขึ้นอยางนอย รอยละ 10 ภายในป 2570 

 เปาหมายท่ี 3 ประเทศไทยสามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง และสามารถ

รักษาความสัมพันธอันดีกับประเทศรอบบาน 

 ผลสัมฤทธิ์ การไดรับผลประโยชนรวมกันของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง และประเทศรอบ

บานของไทย 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสำเร็จของการผลักดันขอเสนอของไทยในการบริหารจัดการน้ำบริเวณ 

ลุมน้ำโขงภายใตกลไกคณะกรรมาธิการแมน้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) เพิ่มขึ้น อยางนอย 

รอยละ 10 ภายในป 2570 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ความสำเร็จของการผลักดันประเด็นหารือดานความมั่นคงภายใตกลไกความรวมมือทวิภาคี

กับประเทศรอบบานทุกป 

 เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถดำเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับการควบคุม

และลดอาวุธทำลายลางสูง 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยเปนพื้นที่ปลอดภัย และไมเปนพ้ืนที่ทางผานในการจัดหา จัดซื้อลักลอบ

ขนสง และลำเลียงสินคาที่เก่ียวของกับอาวุธทำลายลางสูง 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศเพื่อควบคุมและลดอาวุธ

ทำลายลางสูง อยางนอยรอยละ 80 ภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การรักษาดุลยภาพระหวางประเทศสำคัญทางยุทธศาสตร 

  กลยุทธยอยที ่ 1.1 ทบทวนและกำหนดแนวทางทาทีของไทยตอประเทศมหาอำนาจ 

กลุมประเทศที่มีบทบาทสำคัญทางยุทธศาสตร และประเทศที่มีบทบาทดานการเมือง ความมั่นคงการทหาร

และเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค เพื่อปกปองผลประโยชนแหงชาติของไทย และรักษาดุลยภาพความสมัพันธ 

ดานความมั่นคงระหวางประเทศไดอยางเหมาะสม 
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  กลยุทธยอยที ่ 1.2 รักษาความรวมมือดานความมั ่นคงระหวางไทยกับประเทศสำคัญ 

ทางยุทธศาสตร เพื่อใหไทยสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาดุลยภาพ

ระหวางประเทศของไทยไดทันทวงที 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 สงเสริมการจัดตั้งและขับเคลื่อนกลไกหารือดานความมั่นคงระหวางไทย

กับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร เพ่ือรักษาผลประโยชนแหงชาติของไทย 

 กลยุทธหลักท่ี 2 การเสริมสรางบทบาทนำของไทยในประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 เสริมสรางบทบาทนำที่สรางสรรคของไทยในการรักษาสันติภาพและ 

การแกไขขอพิพาทโดยสันติวิธีเพ่ือเสถียรภาพความมั่นคงของอาเซียน 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 เสริมสรางบทบาทของนำของไทยในประชาคมการเมืองและความม่ันคง

อาเซียน เพื ่อรักษาผลประโยชนแหงชาติของไทย และเพื่อผลประโยชนรวมกันของภูมิภาค โดยผลักดัน 

ความรวมมือในการปองกันและแกไขภัยคุกคามที่เกี่ยวของกับประเด็นโจรสลัดและการปลนเรือโดยใชอาวุธ

ประเด็นการตอตานยาเสพติด ประเด็นการโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติ ประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร และ

ประเด็นหมอกควันขามแดน 

  กลยุทธยอยที่ 2.3 ดำเนินการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงปองกันระหวางไทยกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือสรางบรรยากาศแหงสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรืองในภูมิภาค 

กลยุทธหลักที่ 3 การสงเสริมความเขาใจและพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศรอบ

บานและอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 

  กลยุทธยอยที่ 3.4 เสริมสรางความเขาใจและพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงรวมถึง 

การแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธีระหวางไทยกับประเทศรอบบานภายใตกลไกความรวมมือดานความมั่นคง

ทุกระดบั 

  กลยุทธยอยที ่ 3.5 สงเสริม สนับสนุน และใชความเขมแข็งของความรวมมือระดับ

ประชาชนชุมชน ทองถิ่น ภาคเอกชน และสมาคมมิตรภาพ มาใชในการดำเนินกิจกรรมที่นำไปสูการสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับประเทศรอบบาน 

 กลยุทธหลักที่ 4 การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปองกันการแพรขยายอาวุธทำลาย

ลางสูง 

  กลยุทธยอยที่ 4.1 ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ กระบวนการ ตลอดจน

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการไมแพรขยายอาวุธทำลายลางสูง รวมถึงเสริมสรางขีดความสามารถในการบังคับ

ใชกฎหมายตามพันธกรณี ความตกลง และกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการควบคุม 

และลดอาวุธที่ไทยเขารวม 

  กลยุทธยอยที่ 4.2 เสริมสรางและผลักดันการขับเคลื่อนใหหนวยงานของรัฐดำเนินการ 

ตามพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง โดยเฉพาะการ
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ปฏิบัติตามแนวทางการหามพัฒนา ผลิต หรือไดมาซึ่งการครอบครองหรือควบคุมอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย

ลางสูงตลอดจนการควบคุมการนำเขาและสงออกสินคาที่ใชไดสองทาง (Dual-Use Items : DUI) 

  กลยุทธยอยที่ 4.3 สงเสริมความรวมมือภายในและระหวางประเทศตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวของกับการควบคุมและลดอาวุธ 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 13  : การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดตออบัุติใหม 

เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 1 การมีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดตออุบัติใหม

ทั้งในภาวะปกติและภาวะไมปกติ 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีศกัยภาพและขีดความสามารถในการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ

อุบัติใหม 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของหนวยงานรวมบริหารจัดการความสำเร็จในการบูรณาการความเสี่ยง

ในการรับมือตอการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เพ่ิมขึ้น รอยละ 90 ภายในป 2570 

 เปาหมายที่ 2 การมีนวัตกรรมและทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณะสุขในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงโรคติดตออุบัติใหม 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยนำนวัตกรรมและองคความรูที่ทันสมัยไปรับมือกับโรคติดตออุบัติใหมและ

โรคระบาด เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศ และลดการพ่ึงพิงจากภายนอก 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยบทความทางวิชาการ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีทางการแพทยที ่สามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการและปองกันโรคอุบัติใหมเพิ ่มขึ ้นปละ  

รอยละ 5 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดตอ

อุบัติใหมทั้งในภาวะปกติและภาวะไมปกติ 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงดานโรคติดตออุบัติใหมของหนวยงาน

ภาครัฐ ทั ้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ ่น ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยมีกระบวนการ 

วิเคราะหขอมูลผานแพลตฟอรมที่เก่ียวของกับโรคติดตออุบัติใหมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของระบบการบริหารจัดการ 

ในการเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคติดตออุบัติใหมทุกระดับ 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 พัฒนาระบบการเฝาระวังและแจงเตือนภัยโรคติดตออุบัติใหมใหทันตอ

สถานการณ มีความนาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและนานาประเทศ
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รวมถึงประสานงานและบูรณาการในการสงตอขอมูลดานโรคติดตออุบัติใหมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

  กลยุทธยอยที่ 1.4 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับโรคติดตออุบัติใหมเพื่อการ

บริหารจัดการความเสี่ยงในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคที่เปนภัยคุกคามตอสุขภาพประชาชน

สอดคลองกับกฎอนามัยระหวางประเทศ และวาระความมั่นคงดานสุขภาพโลก 

  กลยุทธยอยที่ 1.5 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธแนวทางปองกัน

และควบคุมโรคติดตออุบัติใหม 

  กลยุทธยอยที่ 1.6 พัฒนาระบบการตรวจและวินิจฉัยการรักษาผูปวยโรคติดตออุบัติใหม 

  กลยุทธยอยที่ 1.7 สงเสริมสวัสดิภาพและมาตรการคุมครองใหกับบุคลากรทางการแพทย

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม 

  กลยุทธยอยที่ 1.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสมรรถนะที่จำเปนในการปฏิบัติงานตอบสนอง

ตอโรคติดตออุบัติใหมอยางมีประสิทธิภาพ  

 กลยุทธหลักที่ 2 การเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และสงเสริมความรวมมือระหวาง

ประเทศในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 สนับสนุนเครือขายภาคสวนอื่นนอกภาครัฐใหมีสวนรวมดำเนินการกับ

หนวยงานภาครัฐในการแจงขอมูลขาวสาร และสนับสนุนการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบเมื่อเกิดโรคและ 

การระบาดของโรคติดตออุบัติใหม 

  กลยุทธยอยที่ 2.4 เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศและขามเขตแดนในการควบคุม

การแพรระบาดและการเคลื่อนยายคน สัตว สิ่งของ และทรพัยากร การชวยเหลือดานมนุษยธรรม รวมทั้งการ

แจงเตือนเพื่อเฝาระวังดานสาธารณสขุ 

 กลยุทธหลักท่ี 3 การสงเสรมิการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือบรหิารจัดการความเสี่ยงโรคติดตออุบัติใหม 

  กลยุทธยอยที่ 3.1 สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการเฝาระวังโรคติดตออุบัติใหม โรคที่เกิดจาก

การดื้อยาตานจุลชีพทั้งในคนและสัตว โดยบูรณาการการแลกเปล่ียนขอมูลกับศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางท้ังใน

สวนกลางและภูมิภาค รวมทั้งศูนยเชี่ยวชาญระหวางประเทศในประเทศไทย เพื่อการเฝาระวังโรคติดตออุบัติ

ใหมและโรคท่ีเกิดจากเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ ทั้งในคนและสัตว 

  กลยุทธยอยที่ 3.2 สนับสนุนการเผยแพรและการแลกเปลี่ยนองคความรูเรื่องโรคติดตออุบัติ

ใหมและระบาดวิทยากับหนวยงานท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการ 

  กลยุทธยอยที่ 3.3 สงเสริมการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดตออุบัติใหม 

อยางเปนรูปธรรม โดยการมีสวนรวมแบบสหวิทยาการ 

  กลยุทธยอยที่ 3.4 สงเสริมมาตรการทางการคลังและการสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชน 

ในการรวมลงทุนกับภาครัฐเพื่อผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดตออุบัติใหม

โดยเฉพาะการใชมาตรการลดภาษี ลดดอกเบี้ยเงนิกู ขยายเวลาการชำระเงนิ 
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  กลยุทธยอยที่ 3.5 พัฒนาเทคโนโลยี เครื ่องมือ อุปกรณทางการแพทย ยา และวัคซีน 

ชุดทดสอบการวินิจฉัยโรค อุปกรณปองกันและควบคุมโรค หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสำหรับคน สัตว 

สัตวปา การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลดิจิทัลที่เกี ่ยวของกับโรคติดตออุบัติใหม เพื่อตรวจจับโรคไดเร็ว 

และทันตอสถานการณที่ทันสมัย โดยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องคกรตาง ๆ 

เพื่อแกไขปญหาและลดผลกระทบจากโรคติดตออุบัติใหม และพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีที่คิดคนตอการผลิต

เพ่ือใชภายในประเทศใหเพียงพอ เพ่ือปองกันสถานการณอันจะสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 14  : การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมแหงชาติ และบริหาร

วิกฤตการณระดับชาติ 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพรอมสำหรับการระดมทรัพยากรที่จำเปนเพื่อใชในกรณี 

ที่ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณระดับชาติ 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีความพรอมในการระดมทรัพยากรที่จำเปนเพื่อใชในกรณีที่ประเทศเผชิญ

กับภัยคุกคาม รวมถึงเม่ือประเทศเขาสูภาวะวิกฤตระดับชาติ 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของกลไก การบริหารจัดการ และความพรอมของ

ทรัพยากรที่จำเปน เพื่อใชสำหรับการระดมทรัพยากรในกรณีที่ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ

ระดับชาติ รอยละ 100 ภายในป 2570 

 เปาหมายท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ 

 ผลสัมฤทธิ์ กลไกและหนวยงานที่เกี่ยวของมีศักยภาพในการตอบสนอง ระงับเหตุ และควบคุม

วิกฤตการณระดับชาต ิเพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบและความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ รอยละ 100

ภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักที่ 1 การเสริมสรางศักยภาพการเตรียมพรอมเพื่อรองรับภัยคุกคาม และวิกฤตการณ

ระดับชาติ 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในดานที่มีความจำเปนเรงดวน เพื่อใหเอื้อตอการบริหารจัดการเมื่อประเทศ

เผชิญกับปญหาภัยคุกคาม หรอืเขาสูภาวะวิกฤตระดับชาติ 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 ทบทวน และพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบายระดับ

อำนวยการ และระดับปฏิบัติการ ใหสามารถปฏิบัติภารกิจรวมกันไดอยางประสานสอดคลองเมื่อประเทศ

เผชิญกับปญหาภัยคุกคาม หรอืเขาสูภาะวิกฤตระดับชาติ 
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 กลยุทธหลักท่ี 2 การจัดการทรัพยากรเพ่ือเตรียมพรอมรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพ ในการประเมินความตองการใชทรัพยากรที ่มี 

ความจำเปนในการรองรับเมื่อประเทศเผชิญกับปญหาภัยคุกคาม หรือเขาสูภาวะวิกฤตระดับชาติ และจัดหา

ทรัพยากรใหมีความพรอมตอการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงรวบรวมขอมูลแหลงที ่มาและบัญชีทรัพยากร 

ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นอยางเปนระบบ 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 พัฒนากลไก ระบบการสั่งการ และการบูรณาการในการระดม จัดสรร 

และถายโอนทรัพยากรที่จำเปนเพื่อนำมาใชในการปฏิบัติภารกิจเมื่อประเทศเผชิญกับปญหาภัยคุกคาม หรือ

เขาสูภาวะวิกฤตระดบัชาติไดอยางทันทวงที 

  กลยุทธยอยที่ 2.3 สนับสนุนและสงเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในการพัฒนา

เครื่องมือ อุปกรณ และทรัพยากรทุกประเภท เพื่อใหสามารถใชรองรับกับภัยคุกคามและวิกฤตการณระดับชาติ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  กลยุทธยอยที่ 2.4 สงเสริมและพัฒนาชองทางการเรียนรูและฝกทักษะที่สำคัญและจำเปน

ตอการปฏิบัติภารกิจเมื่อประเทศเผชิญกับปญหาภัยคุกคาม หรือเขาสูภาวะวิกฤตระดับชาติ เพื่อใหบุคลากร

ตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ ทั้งในภาครัฐและเอกชนใหสามารถเรียนรูและฝกฝนไดอยางสม่ำเสมอ

ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายความรวมมือระหวางบุคลากรทุกภาคสวน เพื่อเปนพื้นที่

ในการแลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู และทักษะที่สำคัญ 

 กลยุทธหลักท่ี 3 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิกฤตการณระดับชาติ 

  กลยุทธยอยที่ 3.2 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผน คูมือ แนวทาง หรือแนวปฏิบัติในการ

บริหารวิกฤตการณระดับชาติ พรอมทั้งประยุกตใชเทคโนโลยีในการถายทอดขอมูลไปสูทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

  กลยุทธยอยที่ 3.3 พัฒนาขีดความสามารถในการประเมินและติดตามสถานการณที่มีความ

เสี่ยงในการเขาสูภาวะวิกฤตการณระดับชาติ การแจงเตือนภัย การประสานงานระหวางหนวยงานและผูปฏิบัติ

ภารกิจ ตลอดจนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเมื่อประเทศเขาสูภาวะวิกฤต ระดับชาติไปสูทุกภาคสวน 

ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

  กลยุทธยอยที่ 3.4 ยกระดับการบูรณาการสำหรับบริหารจัดการภัยคุกคามในทุกภาคสวน 

ที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ผานการจัดต้ังภาคีเครือขายความรวมมือ

การประชุมปรึกษาหารือรวมกันอยางตอเนื่อง หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือที่เขมแข็งและ

สามารถแกไขปญหาไดอยางเปนองครวม 

  กลยุทธยอยที่ 3.5 จัดการฝกการบริหารวิกฤตการณทั้งในระดับชาติ ระดับหนวยงานและ

ระดับทองถิ่น เปนประจำและตอเนื่อง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และเปนการเตรียมความพรอมของหนวยงาน 

ใหสามารถเผชิญกับภัยคุกคามได 
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นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 15  :  การพัฒนาระบบขาวกรองแหงชาติ 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมาย การยกระดับระบบขาวกรองแหงชาติในการเฝาระวัง ประเมิน ตอบสนอง และแจงเตือน

สถานการณที่มีความเสี่ยงอันจะนำไปสูภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติและผลประโยชนแหงชาติ 

 ผลสัมฤทธิ์ กลไกระดับนโยบายของประเทศ และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดนำรายงานขาวกรองท่ีประเมิน

ภัยคุกคามดานความมั่นคงในระยะยาว (10 ปขึ้นไป) ไปใชประโยชนในการตัดสินใจกำหนดนโยบายยุทธศาสตร 

และแผน รวมทั้งการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารและขาวกรองที่มาจากเครือขายความรวมมือจากหนวยงาน

ภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนสามารถปองกันการโจมตีทางไซเบอรได 

 ตัวชี ้วัดที ่ 1 ความสำเร็จของรายงานขาวกรองที่ประเมินภัยคุกคามดานความมั่นคงในระยะยาว  

(10 ปขึ้นไป) เพ่ือประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ รวมถึงการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร

และแผนของหนวยงานที่เก่ียวของภายในป 2570 

 ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสำเร็จของการขยายเครือขายเฝาระวังตามประเด็นความมั่นคงสำคัญพื้นที่

ความมั่นคงภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นรอยละ 25 ภายในป 2570 

 ตัวชี้วัดท่ี 3 ความสำเร็จของการมีระบบเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลดานการขาวเพ่ือการแจงเตือน

ภัยคุกคามทางไซเบอรภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การพัฒนาการประเมินสถานการณความม่ันคงเชิงยุทธศาสตรในระยะยาว 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 พัฒนาขีดความสามารถในการรวบรวมและประเมินสถานการณดานการขาว 

และจัดทำรายงานขาวกรองที่ประเมินภัยคุกคามดานความมั่นคงในระยะยาว (10 ปขึ้นไป) ในการประกอบ 

การตดัสินใจเชิงนโยบายใหเทาทันพลวัตรของบริบทดานความมั่นคง 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพ เสริมสรางองคความรู และสรางความเชี่ยวชาญใหกับ

บุคลากรในประชาคมขาวกรองใหสอดรับกับระบบ วิธีการ และกลไกที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใชในการประเมิน

สถานการณดานการขาวในระยะยาว 

 กลยุทธหลักท่ี 2 การพัฒนาและขยายเครอืขายความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐใหเขามาเปน

หุนสวนดานการขาวกรอง 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 แสวงหาเครือขายความรวมมือกับภาคสวนอื่นนอกภาครัฐเพื่อใหเขาถึง

ขอมูลขาวสารเชิงลึกในพื้นที่เปาหมาย 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 พัฒนาและขยายเครือขายดานการขาวในประเด็นความมั่นคงสำคัญกับ

ภาคสวนอื่นนอกภาครัฐ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่เปาหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจงานดานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 

  กลยุทธยอยที ่ 2.3 เสริมสรางศักยภาพของเครือขายดานการขาวนอกภาครัฐใหมีความ

ตระหนักรู และนำไปสูการยกระดับประสิทธิภาพ การเฝาระวังและติดตามสถานการณ 
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 กลยุทธหลักที่ 3 การเชื่อมโยง บูรณาการ และแจงเตือนขอมูลดานการขาวเพื่อรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร 

  กลยุทธยอยที่ 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการขาวใหสามารถแจงเตือนภัย

คุกคาม และปองกันการโจมตีทางไซเบอรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  กลยุทธยอยที่ 3.2 พัฒนาระบบ กลไก การเชื่อมโยง และการบูรณาการขอมูลดานการขาว

เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และสามารถแจงเตือนภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 16  :  การบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมาย การมีฐานขอมูลหรือชุดขอมูลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของสำหรับวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

ดานความมั่นคงสามารถนำไปสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือแกไขปญหาความมั่นคงระดับชาติ 

 ผลสัมฤทธิ์ ระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานความมั่นคงเพ่ือใชสนับสนุนการแกไขปญหาความมั่นคง 

 ตัวชี้วัด จำนวนของประเด็นความมั่นคง และประเด็นศักยภาพความมั่นคงภายใตนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่นำมาเชื่อมโยง วิเคราะห และประมวลผลดวย

ระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพ่ิมขึ้นปละ 2 ประเด็น 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลดานความม่ันคงเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 พัฒนาระบบขอมูลในรูปแบบดิจิทัลของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามแพลตฟอรม สำหรับการแลกเปลี่ยนระหวางกัน 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 จัดทำบัญชีขอมูลดานความมั่นคงตามประเด็นความมั่นคงและประเด็น

ศักยภาพความมั่นคงภายใตนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 กำหนดโจทยประเด็นความมั่นคงและประเด็นศักยภาพความมั่นคง

ภายใตนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั ่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใชเปนประเด็น

สำหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

  กลยุทธยอยที่ 1.4 จัดทำระบบเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญ สำหรับแบงปนขอมูลภายในแพลตฟอรมดานความม่ันคง 

 กลยุทธหลักท่ี 2 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการการบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 จัดทำแผน หรือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 สรางความรวมมือหรือความตกลงสำหรับการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและ

แบงปนขอมูลภายในแพลตฟอรมดานความมั่นคงตามหนาท่ีอำนาจของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  กลยุทธยอยที ่ 2.3 จัดทำธรรมาภิบาลขอมูลและตองดูแลรักษาขอมูลใหมีความมั ่นคง

ปลอดภัยพรอมทั ้งประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 

  กลยุทธยอยที ่ 2.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถดานดิจิทัล รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 17  : การเสริมสรางความมั่นคงเชิงพื้นท่ี 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมาย พื้นที่เปาหมายที่มีปญหาความมั่นคงสำคัญเรงดวนลดลง 

 ผลสัมฤทธิ์ พื้นที่เปาหมายไดรับการแกไขใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเขมแข็ง

นำไปสูความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 ตัวชี้วัด พื้นที่ตำบลเปาหมายที่มีปญหาความสำคัญเรงดวนมีการปรับระดับความรุนแรงลดลง  

รอยละ 80 ของพ้ืนที่ตำบลเปาหมายทั้งหมด ในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การปองกันและแกไขปญหาในพื้นที่เปาหมายใหเกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงเรงดวน ใหประชาชน 

มีภูมิคุมกันดานความมั่นคงในเชิงพื้นที่ ดวยการนำนโยบายและแผนความมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องสถาบันหลัก

ของชาติ ความมั่นคงชายแดน ความมั่นคงทางทะเล ผูหลบหนีเขาเมือง การคามนุษย ยาเสพติด สาธารณภัย

ความมัน่คงทางไซเบอร โรคติดตออุบัติใหม และอาชญากรรมขามชาติ ไปใชกำหนดทิศทางเพื่อแกไขปญหา

ใหสอดคลองกับบริบทภัยความมั่นคงในพ้ืนที่ 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 สงเสริมการปองกัน แกไข และพัฒนาพื้นที่ตำบลเปาหมาย ที่มีความ

เปราะบางทางความมั่นคง เพื่อลดเงื่อนไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่ใหกับประชาชนทุกระดับ รวมทั้งมุงเนน

การบูรณาการความรวมมือในมิติตาง ๆ จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางประสานสอดคลองโดยคำนึงถึง

ศักยภาพ และความตองการของชุมชนภายใตสภาวะแวดลอมในปจจุบัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและแกไข

ปญหาความมั่นคงแบบองครวม 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 สงเสริมการบูรณาการใหเกิดการดำเนินงานที่มีความสอดคลองกับบริบท

ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ เพื่อปองกัน แกไข และพัฒนาพื้นที่เปาหมายที่มีขอบเขตของปญหาความมั ่นคง

มากกวา 1 จังหวัด หรือ พื้นที่ภายในจังหวัดที่มีปญหาความมั่นคงเรงดวนซึ่งยังไมสามารถดำเนินการไดดวย

กลไกระดับจังหวัดเพียงอยางเดียว จึงตองอาศัยความรวมมือในการขับเคลื่อนรวมกับภาคสวนตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ  และเปนเอกภาพ 
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 กลยุทธหลักท่ี 2 การบริหารจัดการความมั่นคงเชิงพื้นที่ 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 ทบทวน ปรับปรุง แกไข และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการความมั ่นคงเชิงพื ้นที ่ใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับการดำเนินงานในพื้นที่ โดยบูรณาการกลไก 

ใหมีความเปนเอกภาพ 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 พัฒนาแนวทางการประเมินระดับความรุนแรงของภัยคุกคามความม่ันคง

เชิงพื้นที่ โดยมีหลักเกณฑกลางในการประเมินสถานการณและจัดลำดับความสำคัญของปญหาความมั่นคง 

ในระดับพื้นที่ รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการรวบรวมขอมูลระดับความรุนแรงของภัยความมั่นคง

ดังกลาว และใชประโยชนในการประมวลผลหาพ้ืนท่ีเปาหมายเรงดวน 

  กลยุทธยอยที่ 2.3 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความรู ความเขาใจงานความมั่นคง 

เชิงพื้นที่ โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานความมั่นคงในระดับพื้นที่ ใหสามารถดำเนินงาน

อยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถถายทอดและขยายผลองคความรูไปสูผูปฏิบัติงาน

ในองคกรและภาคสวนอ่ืนที่เก่ียวของ 

  กลยุทธยอยที่ 2.4 พัฒนาเครือขายการเสริมสรางความมั่นคงเชิงรุกในระดับพื้นที่ (Active 

Networking) ทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสานการดำเนินการ และสะทอน

ความตองการจากระดับพ้ืนท่ีสูระดับนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ  

  กลยุทธยอยที ่ 2.5 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงพื ้นที่ 

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการรวบรวมขอมูลการดำเนินการทั้งผลผลิต 

ผลลัพธและปญหาอุปสรรค เพื่อใหการประมวลผลในภาพรวมเปนไปอยางรวดเร็ว ครบถวน และรอบดาน  

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนำมาใชประโยชนประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ 

รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายการดำเนินงานเชิงพ้ืนที่ที่มุงเนนผลลัพธอยางชัดเจน 
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นโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ดาน ที่เกี่ยวของ  

นโยบายท่ี : 

 2.1 รักษาและปองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ  

 2.4 สรางความสงบและความปลอดภัย ตั้งแตระดับ ชุมชน 

 2.5 แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังท้ังระบบ 

 4.2 เสริมสรางความเปนปกแผนของอาเซียน 

 4.4 สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานความมั่นคงฟนฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมง

ใหเกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล 

 5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยวอยางเขมงวด 

 5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเขาสงออกสินคา บริเวณดานชายแดน 

 5.6.2 แกไขปญหาจราจรติดขัดในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยู 

 10.1 ปกปอง รักษา ฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

 11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมทั่วประเทศ 

 11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยควาสะดวก ตนทุนคาใชจาย 

กฎหมาย กฎ และ ระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ 

 12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

 1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 

 8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
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นโยบายพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร  ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 
 

นโยบายท่ี 1 พิทักษ เทิดทูนและเทิดพระเกียรติตอสถาบันพระมหากษัตริย 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

1.1 ยึดถือการถวายความปลอดภัย “เปนภารกิจสำคัญ” สูงสุด  

    -  ใหหนวยที่มีภารกิจในการถวายความปลอดภัย พิจารณาจัดทำโครงการ

หรือกิจกรรม ในการจัดหาพัสดุ ครภุัณฑ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ภารกิจ รวมถึงการเบิกคาตอบแทนของขาราชการตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่  

โดยใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหศึกษาจาก ภ.5 ที่ไดเคย

ดำเนินการไว และใหหารือ สยศ.ตร. ซึ่งเปนฝายอำนวยการหลักของ ตร.  

ที่รับผิดชอบในภารกิจนี้ 

    -  ใหแจงหนวยในสังกัด ในเรื่องของคาตอบแทนของขาราชการตำรวจที่

ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย รวมถึงคาตอบแทนในการปฏิบัติภารกิจ 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชนหรือจิตอาสาพัฒนาตาง ๆ โดยตองแจงให

ใหผูปฏิบัติใหครบถวน รวมถึงใหแจงใหกับผูใตบังคับบัญชาทราบถึงสิทธินี้ 

อยางสม่ำเสมอในการประชุมประจำเดือน 

 

มค 

 

 

 

 

ปป 

 

สยศ.ตร./

สงป. 

 

 

 

สยศ.ตร. 

 

ทุกหนวย 

ในสังกัด 

 

 

 

สยศ.ตร. 

และ 

บช.น.  

ภ.1-9 

 

1.2 เสริมสรางจิตสำนึกรักและหวงแหนมุงจงรักภักดี พรอมธำรงรักษาไว  

ซึ่ง “สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”  

    - ให บช.ส. และ บช.ตชด. รวมกันจัดทำโครงการฝกอบรมการสราง

จิตสำนึกและคานิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธเพ่ือสรางความจงรกัภักดตีอ

สถาบันพระมหากษัตริย โดยใหสรางครูแมไกเรื่องเสริมสรางจิตสำนึก ฯ ใหกับ

ทุกสถานีตำรวจ  โดยให บช.ส. เปนผูจัดทำโครงการฯ และให สงป. จัดสรร

งบประมาณให ซึ่งในระยะเร่ิมตนใหจัดฝกอบรมใหกับสถานีตำรวจที่มีขนาด

ใหญกอน แลวระยะตอไปจึงขยายใหครบทั้ง 1,484 สถานีตำรวจท่ัวประเทศ  

    - ให สท. นำโครงการประชาสัมพันธเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เสนอ ผบ.ตร.  

ปป 

และ 

มค 

บช.ส.  

 

บช.ส. 

ตชด. สท.  

และ สงป. 

1.3 นอมนำโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ “ไปปฏิบัติ” ใหบรรลุ

วัตถุประสงค 

 

ปป 

และ 

มค 

สยศ.ตร. บช.ก. ตชด. 

น. และ  

ภ.1-9   
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นโยบายท่ี 2 เสริมสรางภาพลักษณดวยการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจใหหนวยเสนอ 

                แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับ ดังนี้ 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

ยกระดับการบริการบนสถานี 

2.1 นำแนวทางการยกระดบัการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ที่ ตร. 

กำหนดไวในป 2560 มาใช ซึ่งจะมีจุดเนนในการปฏิบัติของทุกสายงานไวแลว  

จตช. สยศ.ตร. บช.น. 

และ  

ภ.1-9 

2.2 ควบคุม กำกับ ดูแลการใหบริการประชาชน บนสถานีตำรวจใหไดรบั

ความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน 

บร และ 

ปป 

สยศ.ตร. บช.น. 

และ  

ภ.1-9 

2.3 ดูแลรักษาความสะอาด อาคารท่ีทำการ ที่จอดรถผูมาติดตอราชการและ

บริเวณโดยรอบใหสะอาดเรยีบรอยพรอมบริการประชาชน 

บร และ 

ปป 

สยศ.ตร. บช.น. 

และ  

ภ.1-9 

2.4 ฝกอบรมพัฒนากำลังพล รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการสาธารณะ  

(Service Mind) และ การจัดการความเครียด 

         - ให บช.ศ. กำหนดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไวในหลักสูตรการ

ฝกอบรมของขาราชการตำรวจ (มอบหมาย พล.ต.ท.ธัชชัย  ปตะนีละบุตร 

เปนผูรับผิดชอบ และให พล.ต.ท.นิรันดร  เหลื่อมศรี เปนผูชวย) 

บร บช.ศ. บช.ศ. 

สกพ. น. 

ก. ตชด. 

และ  

ภ.1-9 

2.5 ประชุมรวมกับหัวหนางานทุกสายงานอยางนอยสัปดาหละครั้ง เพื่อ

ถายทอดภารกิจตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายและรับทราบปญหาขอขัดของ

ในการปฏิบัติหนาท ี่ 

ปป สยศ.ตร. บช.น. 

และ  

ภ.1-9 

2.6 ออกพบปะประชาชน ผูนำชุมชน บุคคลสำคัญตามชุมชน ในเขตพื้นที่ 

เพ่ือสรางแนวรวม และสรางชองทางการติดตอสื่อสารกับชุมชน รับทราบ

ปญหาและติดตามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตำรวจ 

      - การเยี่ยมเยียนผูเสียหาย ใหเจาหนาที่ตำรวจสายตรวจไปพบกับ

ผูเสียหายในคดี และไปพบเยี่ยมเยียนผูเสียหายที่บานและแจงขอมูลหรือผล

การดำเนินคดีตาง ใหผูเสียหายทราบความคบืหนาเปนระยะ หรอืใหพนักงาน

สอบสวนหรือเจาหนาที่สืบสวนแจงความคืบหนาใหผูเสียหายทราบทาง

โทรศพัทหรือแอปพลิเคชันไลน 

ปป สยศ.ตร. บช.น. 

และ  

ภ.1-9 
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นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

2.7 ใหความสำคัญกับการเยี่ยมเยียนและการแจงความคืบหนาทางคดีให

ผูเสียหายทราบเปนระยะ 

ปป สยศ.ตร. บช.น. 

และ  

ภ.1-9 

2.8 ระดับ บช./ภ. บก./ภ.จว. จัดทีมสุมตรวจการยกระดับการบริการ

ประชาชน 

     -  ให จต. จัดทำแผนโครงการรองรับการสุมตรวจสถานีตำรวจในเรื่อง 

การยกระดับการบริการของสถานีตำรวจ เพื่อขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมจาก 

ตร. ในสวนของ บช.น. ภ.1-9  ใหผูรับผิดชอบงานจเรตำรวจของหนวยสุม

ตรวจสถานีตำรวจในสังกัด 5 สถานีตอ 1 เดือน และให สยศ.ตร. จัดทำ

รายละเอียดในการดำเนินการโดยใหพิจารณาตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติไว 

บร และ 

จตช 

สยศ.ตร. สยศ.ตร. 

จต. สงป. 

บช.น. 

และ  

ภ.1-9 

2.9 บูรณาการตำรวจพ้ืนท่ีกับตำรวจเฉพาะทางใหเปนหนึ่งเดียว (ทำคนนอย

เปน คนมาก) เชน บช.สอท. ก. ปส. ทท. ตชด. ส. สทส. สพฐ.ตร. และ สตม. 

ปป สยศ.ตร.

(ผอ.) 

บช.น. และ 

ภ.1-9 

2.10 แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่อยางทันทวงที โดยการ

พัฒนาระบบสายตรวจใหไปถึงที่เกิดเหตุไดอยางรวดเรว็ และระงบัเหตุได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ปป สยศ.ตร. บช.น. 

และ  

ภ.1-9 

2.11 การใชกลอง CCTV ดูผานโทรศัพทมือถือของบังคบับัญชา และศูนย

วิทยุ 191 เพ่ือควบคุมการปฏิบัติภายในสถานีตำรวจ เชน หองสอบสวน 

หองควบคุมผูตองหา เปนตน 

ปป สยศ.ตร. บช.น. 

และ  

ภ.1-9 

2.12 การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะตองวัดผลอยางจริงจัง และนำผล

ประเมินไปใชในการบริหารงานบุคคลและการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ อยาง

เหมาะสม 

บร สกพ. สกพ. 
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นโยบายท่ี 3 การแกไขปญหาอาชญากรรมที่สรางความเดือดรอนตอประชาชนและขับเคลื่อนนโยบาย 

               สำคญัของรัฐบาล 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

3.1 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

     3.1.1 ควบคุมแหลงกออาชญากรรม พ้ืนที่เสี่ยงแหลงมั่วสุมแหลง

อบายมุข บุคคลเสี่ยง บุคคลเฝาระวังและผูมีอิทธิพล 

     3.1.2 นำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

ปป และ 

สส 

 

สยศ.ตร. 

 

 

บช.น. 

และ   

ภ.1-9 

 

3.2 การสืบสวน 

     3.2.1 เรงรัดติดตามจับกุมคดีหลังเกิดเหตุใหไดโดยเร็ว 

     3.2.2 สืบสวนเชิงรกุ หามาตรการเพ่ิมสายขาวและดำเนินคดีกับกลุมแกง

คนรายที่จะกอเหตุ 

 

     3.2.3 เพ่ิมการติดตั้งกลอง CCTV ตามจุดเสี่ยง 

 

ปป และ 

สส 

 

 

ปป 

 

สยศ.ตร. 

 

 

 

สยศ.ตร. 

 

 

บช.น. 

และ   

ภ.1-9 

 

บช.น. 

และ   

ภ.1-9 

3.3 งานจราจร  

     3.3.1 นำระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุบนถนน (อบถ.ตร.) ระบบ PTM มาใช

ในการปฏิบัติงาน 

     3.3.2 นำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการอำนวยความสะดวกจราจร และ

การสรางความปลอดภัยบนทองถนน  

     3.3.3 ดำเนินโครงการอาสาตำรวจจราจร และโครงการสุภาพบุรุษจราจร 

(งานจราจร มอบหมายใหศูนยบริหารงานจราจรรับผิดชอบ) 

มค และ 

ปป 

สยศ.ตร. ศจร.ตร. 

สยศ.ตร. 

บช.น.  

ภ.1-9 และ 

บช.ก. 

3.4 การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใต 

     3.4.1 เนนการสรางเอกภาพและบูรณาการแกไขปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

มค ภ.9 

(ศปก.ตร.

สน.) 

ภ.9 

(ศปก.ตร.

สน.) 
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นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

3.5 ดูแลความปลอดภัยนักทองเที่ยว มาตรการ 3 ดาน 

     3.5.1 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

     3.5.2 ความสะดวกรวดเร็วในการใหบรกิาร 

     3.5.3 ใหนักทองเที่ยวเกิดความอบอุนประทับใจ 

มค บช.ทท. บช.ทท. 

และ  

ภ.1-9 

 

นโยบายท่ี 4 แกไขปญหายาเสพติดทุกมิติอยางเปนระบบ โดยบูรณาการกบัทุกภาคสวน 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 
หลัก/รวม  ปฏิบัติ 

4.1 ดำเนินการเชิงรุก ลดการแพรระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่อยางจริงจัง โดย

แสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการแกไขปญหาทั้งมิติ ในการ

ปองกัน การจับกุม และบำบัด โดยเฉพาะในชุมชน สถานศึกษา สถานบริการ

และสถานประกอบการ 

กม บช.ปส./

ศอ.ปส.ตร. 

บช.ปส. น. 

ภ.1-9 บช.ก. 

ทท. ตชด. 

และ สตม. 

4.2 สกัดกั้นการนำเขา ปราบปรามจับกุมและใชมาตรการทางทรัพยสินแบบ

บูรณาการทั้งยึด อายัดทรัพยคดียาเสพติด การฟอกเงิน ตอผูกระทำผิด 

ทุกระดับ 

กม  บช.ปส./

ศอ.ปส.ตร. 

บช.ปส.  น. 

ภ.1-9 บช.ก. 

ทท. ตชด.  

และ สตม. 

4.3 กวดขันดูแล มิใหขาราชการตำรวจเขาไปพัวพันเก่ียวของกับยาเสพติด 

หากฝาฝนใหดำเนินการทางอาญา วินัย ทางปกครองอยางเด็ดขาด 

 

บร วน. ทุกหนวย 

ในสังกัด 
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นโยบายท่ี 5 เพิ่มการมีสวนรวมระหวางตำรวจกับประชาชน โดยเปดชองทางรับฟงปญหาและ 

               ขอเสนอแนะจากประชาชน 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

5.1 หัวหนาสถานีตำรวจตองลงพ้ืนที่เย่ียมเยียนชุมชน/ประชาชน อยางนอย 

1 ครั้ง/สัปดาห และให ผบก. สุมตรวจอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือไปรับรู

ปญหาและนำไปแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม 

ปป สยศ.ตร. 

 

บช.น. และ  

ภ.1-9 

 

5.2 เจาหนาที่สายตรวจ เนนใหมีการ Stop Walk and Talk และเจาหนาที่

ประสานงานชุมชน เจาหนาที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ รวมถึง เจาหนาที่จราจร 

และเจาหนาที่สืบสวน เพ่ือรับทราบปญหาหรือขอเสนอแนะจากประชาชน 

แลวรวบรวมรายงานใหผูบังคับบัญชา เพ่ือใหหัวหนาสถานีตำรวจจัดระบบใน

การแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม 

ปป สยศ.ตร. 

 

บช.น. และ  

ภ.1-9 

5.3 ใชชองทางหมายเลขโทรศัพท 191 และศูนยวิทยุของสถานีตำรวจรบัแจง

เบาะแสเรื่องรองเรียน และเพิ่มชองทางในการรับเรื่องรองเรียน แจงเหตุ แจง

เบาะแสจากประชาชน เชน แอปพลิเคชันไลน (ไลน official/กลุมไลน Open 

chat) เฟซบุก Cyber Village ฯลฯ โดยใหมีการสรุปรายงานให ผบก./ผบก. 

ทราบทุกสัปดาห 

ปป และ 

บร 

สยศ.ตร. 

 

สยศ.ตร. 

บช.น.  

ภ.1-9 

สทส. และ 

สงป.  

5.4 แสวงหาความรวมมือจากเครือขายภาคประชาชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และทุกภาคสวน ทั้งในมิติดานงบประมาณ และความรวมมือ 

ดานตาง ๆ  

 

ปป สยศ.ตร. บช.น. และ  

ภ.1-9 
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นโยบายท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางขวัญกำลังใจใหแกขาราชการตำรวจ 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

6.1 ใหทุกหนวยสำรวจความตองการ อาคารท่ีทำการ ที่พักอาศัย โดยให 

บช./ภ. จัดลำดับความสำคัญ รวมถึงเตรียมสถานที่รองรบั โครงการศูนยรับ

แจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ (191) เสนอ ตร. ภายในกลางเดือน พ.ย. 65 (รองรับ

การจัดทำคำขอ ปงบประมาณ ป พ.ศ. 2567) พรอมทั้งเสนอความตองการ

ซอมแซม ปรบัปรุงอาคาร ที่ทำการ ที่พักอาศัยภายใน ก.พ. 66 (รองรับ 

งบเหลือจายกลางป) 

      - ในสวนของศูนย 191 ให สกบ. และ สทส. สำรวจความตองการอาคาร

สถานที่สำหรับกอตั้งศนูย หากตองมีการจัดซื้อจัดจางใหม หรือสิ่งที่ตอง

ปรับปรุงแกไข ใหเรงจัดทำคำของบประมาณเสนอ โดยให สงป. และ สกบ. 

ตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

บร สกบ./

สงป./

สกพ. 

ทุกหนวย 

ในสังกัด 

6.2 ใหทุก บช./ภ. และสายงานตาง ๆ รวมถึงศนูยปราบปรามอาชญากรรม

พิเศษ ศูนยปฏิบัติงานและศูนยบริหารงาน สำรวจความตองการยานพาหนะ 

อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เสนอภายในกลางเดือน พ.ย. 65 

     - ให สกบ. สำรวจเคร่ืองผลิตกระสุน จำนวนที่ผลิตได และใหทำหนังสือ

กำชับเรื่องการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณของสถานีตำรวจ 

บร สกบ./

สงป. 

ทุกหนวย 

ในสังกัด  

และศูนย 18 

ศูนย 

6.3 เรงรดัหาพื้นที่สำหรับกอสรางบานพักอาศัยสำหรับขาราชการตำรวจ 

ทุกหนวยในสังกัดตาม MOU ระหวาง ตร. กับกรมธนารักษ 

บร สกบ. สกบ. 

6.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการตำรวจใหมคีวามสุขในการปฏิบัติงาน 

ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณที่จำเปน 

ตอการปฏิบัติงานใหเพียงพอ 

บร สกพ. ทุกหนวย 

ในสังกัด 

6.5 หัวหนาสถานีตำรวจและผูบังคับบัญชาตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง

มาตรการควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาไมใชแคควบคุม ดูแลเรื่องความประพฤติ

อยางเดียวแตตองลงไปสัมผัสถึงความเดือดรอนและความเปนอยูของ

ผูใตบังคับบัญชา 

บร สกบ. สกบ. 

 

 



78 
 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

6.7 การบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหผูปฏิบัติงาน 

ไมตองใชเงินสวนตัวในการทำงาน อาทิ กองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  

เบ้ียเลี้ยง น้ำมันเชื้อเพลิง เปนตน 

บร สงป. สงป. 

6.8 แกปญหาหนี้สินของขาราชการตำรวจทั้งระยะเรงดวนและระยะยาว  

เชน โครงการอาชีพเสริมของแมบานตำรวจ รวมทั้งประสานความรวมมือกับ

สหกรณออมทรัพยตำรวจไมควรมุงเนนผลกำไรมากเกินควร ลดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู และชวยแกไขปญหาหนี้สิน โดยเฉพาะปญหาการถูกฟอง

ลมละลาย ตลอดจนดูแลสวัสดิการขาราชการตำรวจดานตาง ๆ เชนการให

ทุนการศึกษาบุตรขาราชการตำรวจ ระดับประทวนถึงรองสารวัตร 

บร สกพ. ทุกหนวย 

ในสังกัด 

6.9 จัดทำโครงการทำดีใหรางวัล และโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดีเดนประจำเดือนและประจำปของทุกสายงาน 

บร สกพ. ทุกหนวย 

ในสังกัด 

6.10 บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม เชน 

      6.10.1 ปรับปรุงตัวชีว้ัดใหสามารถวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนขอมูลในการ

พิจารณาความดีความชอบ 

      6.10.2 สนับสนุนใหขาราชการตำรวจไดเจริญเติบโตตามสายงาน  

(Career Path)           

บร สกพ./

สยศ.ตร. 

สกพ. และ 

สยศ.ตร. 

6.11 จัดระบบสวัสดกิารดานสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล 

ของเจาหนาที่ตำรวจและครอบครัว มีศนูยรับคำปรึกษาการจัดการเรื่อง

ความเครียด สายดวน 081 - 9320000 

บร รพ.ตร. รพ.ตร. 

6.12 ใชแอปพลิเคชัน “แทนใจ” เปนชองทางสื่อสาร 2 ทางระหวาง

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา (Two-Way Communication) 

บร สกพ. สกพ. 

6.13 รับเรื่องรองเรียนเสนอแนะถึง ตร. ผานระบบเจคอม (Jcoms)  

ของจเรตำรวจ 

 

จตช. จต. จต. 
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นโยบายท่ี 7 พัฒนาองคความรูขาราชการตำรวจทุกสายงาน โดยมุงเนนการฝกอบรม ทบทวนยุทธวิธี 

               อยางตอเนื่อง 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

7.1 ระดับ บช.ศ. รร.นรต. ศนูยฝกอบรม    

7.1.1 ผลิตขาราชการตำรวจที่มีความรูดานกฎหมาย ควบคูกับความรู 

ดานวิทยาการ และยุทธวิธีตำรวจ ท่ีถูกตองและทนัสมัย โดยสงใหมีการบูรณา

การการฝกรวมของหลักสูตร นรต. นอร. กับ นสต. 

บร บช.ศ./

รร.นรต. 

บก.ฝรก. 

และ  

ศฝร.ภ1 - 9 

7.1.2 พัฒนาคุณภาพคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศกึษา พรอมทั้ง 

จัดทำทำเนียบผูมีทักษะหรือถนัดเฉพาะดานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

บร บช.ศ./

รร.นรต. 

บก.ฝรก. 

และ  

ศฝร.ภ1 - 9 

7.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน 

การสอน และการฝกอบรม 

บร บช.ศ. 

 

บก.ฝรก. 

และ  

ศฝร.ภ1 - 9 

7.2 ระดับหนวยปฏิบัติ    

7.2.1 จัดใหมีวงรอบการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพขาราชการตำรวจ 

ทุกระดับ ทุกสายงานและสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ ตามแผนแมบท 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตร. (Royal Thai Police HRD Blueprint) 

      - การฝกอบรมพัฒนากำลังพล ใหแตละ บช./ภ. ดำเนินการ โดยใหศูนย

บริหารงาน และคณะทำงานพัฒนานโยบาย ท้ัง 5 สายงาน เปนผูควบคุม

มาตรฐานในการฝกอบรม อาจพิจารณาใชการอบรมแบบออนไลนเพ่ือประหยัด

คาใชจาย พิจารณาในการใหรางวัลสำหรับผูที่ทำคะแนนสอบไดดี โดยในสวน

ของการอบรมของหลักสูตร สารวัตร  ผูกำกับการ และผูบังคับการ ยังคงให 

บช.ศ. เปนผูรับผิดชอบ นอกจากการฝกอบรมพัฒนากำลังพล ตาม 5 สายงาน

แลว ใหมีการพัฒนาอบรมความรูเฉพาะทาง โดยใหศนูยอาชญากรรมตาง ๆ 

เปนผูรับผิดชอบ เชน การอบรมความรูสืบสวนสอบสวนดานยาเสพติด 

ให ศอ.ปส.ตร. รับผิดชอบ (มอบหมาย พล.ต.ท.ธัชชัย  ปตะนีละบุตร  

เปนผูรับผิดชอบ และให พล.ต.ท.นิรันดร  เหลื่อมศรี เปนผูชวย) 

บร บช.ศ. บช.ศ. สกพ.  

สยศ.ตร. 

และ ศยก. 
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นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

7.2.2 จัดใหมีการฝกทบทวนซักซอมยุทธวิธี และมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 

เปนประจำทุกสัปดาหที่สถานีตำรวจ โดยหัวหนาสถานีตองควบคุมการปฏิบัติ 

อยางใกลชิด 

บร สกพ./

บช.ศ. 

และ 

รร.นรต. 

บช.ศ. และ 

รร.นรต. 

และ ศฝร. 

7.2.3 จัดการทดสอบเพื่อวัดความรูในแตละสายงาน เพื่อใหมีการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยูเสมอและจะตองกำหนดใหเปนคุณสมบัติหนึ่งในการเขาสู

ตำแหนงดวย 

บร สกพ./

บช.ศ. 

และ 

รร.นรต. 

บช.ศ. และ 

รร.นรต. 

และ ศฝร. 

7.2.4 สนับสนุนงบประมาณฝกยิงปนสายปฏิบัติการประจำปในระดับพ้ืนที่ 

       - บช.ศ. กำหนดโครงการฝกยิงปนทางยุทธวิธีโดยใหฝกใน ระดับสถานี

ตำรวจพื้นท่ีของแตละ บช./ภ. เปนประจำทุกเดือน และ สงป. สนับสนุน

งบประมาณ 

 

บร สงป./

สกพ. 

บช.ศ. 

และ 

รร.นรต. 

บช.ศ. และ 

รร.นรต. 

และ ศฝร. 

 

นโยบายท่ี 8 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

8.1 การจัดทำแผนแมบททางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแหงชาติ บร สทส. สทส. 

8.2 บูรณาการขอมูลและเทคโนโลยีที่มีอยูของสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

และที่เชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถใชประโยชน 

ไดสูงสุด (Big Data) 

 

บร สทส. ทุกหนวย 

ในสังกัด 
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นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

8.3 พัฒนาตอยอดระบบเทคโนโลยีที่มีอยูแลว เชน แอปพลิเคชัน แทนใจ 

ระบบ CRIMES, ระบบฐานขอมูล อบถ.ตร. (PRS), PTM, TPCC, ระบบการ

จัดเก็บขอมูลอัตลักษณบุคคล, Safety Zone, Cyber Village, ระบบรับแจง

ความออนไลน ศูนยนวัตกรรมดานความปลอดภัยไซเบอรและการพิสูจนทาง

ดิจิตอลของ รร.นรต. และเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนกิส 

บร สทส. สทส. 

8.4 จัดหาระบบเทคโนโลยีใหมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  

     8.4.1 โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจ 

(Live Scan)  

     8.4.2 ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ (191)  

             -  การดำเนินการเกี่ยวกับศูนยรับแจงเหตฉุุกเฉินแหงชาติ (191) 

เพ่ือความละเอียดรอบคอบให สทส. นำ TOR มาเสนอ ผบ.ตร. ตรวจสอบ

รายละเอียด  

 

สส 

 

บร 

 

สพฐ.ตร. 

 

สทส. 

 

สพฐ.ตร.   

 

สทส. สกบ. 

สงป. บช.น. 

และ ภ.1-9 

 
 

นโยบายท่ี 9 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหสอดคลองกับการทำงานของตำรวจใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

9.1 แกไขปรบัปรุง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เก่ียวของ รองรับการบังคับใช  

พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติฯ ฉบับใหมโดยใหจัดทำปฏิทินการทำงาน (Timeline) 

ใหชัดเจน เม่ือราง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติฯ ฉบับใหม มีผลบังคบัใช  

จะไดขับเคลื่อนตอไปไดโดยมิชักชา 

 

บร สกพ. ทุกหนวย 

ในสังกัด 

   - กำชับให สกพ. ดำเนินการในเรื่องการแตงตั้งโยกยายในวาระนี้ ใหเปนไป

ตามกรอบที่ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติฯ ฉบับใหมกำหนด ทั้งนี้จะไดมีหนังสือ 

แจงกำชับหนวยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติใน  พ.ร.บ. ฉบับใหม  

เมื่อประกาศและมีผลใชบังคับ 
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นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

9.2 ปรับปรุง กฎระเบียบท่ีอาจเปนอุปสรรค หรือไมเปนปจจุบันโดยใหผูปฏิบัติ

ทุกสายงานเสนอปญหา อุปสรรค กฎ ระเบียบ คำสั่งที่ใชอยูในปจจุบัน  

พรอมแนวทางการแกไข เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

    - ปรับปรุง กฎระเบียบที่อาจเปนอุปสรรค หรือไมเปนปจจุบันโดยใหผู

ปฏิบัติทุกสายงานเสนอปญหา อุปสรรค กฎ ระเบียบ คำสั่งท่ีใชอยูในปจจุบัน 

พรอมแนวทางการแกไข เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

กม กมค. กมค. 

9.3 ปรับปรุง คำสั่งที่ใหรายงานผลการปฏิบัติที่หมดความจำเปนหรือซ้ำซอน 

ใหรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยลดการรายงานทางเอกสาร 

กม กมค. กมค. 

 

นโยบายท่ี 10 เสริมสรางระเบียบวินัยควบคุมดูแลความประพฤติและปองกันมิใหขาราชการตำรวจ 

เขาไปเก่ียวของกับการทุจริต 

นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

10.1 ใหผูบังคบับัญชาทุกระดับ ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และเสริมสราง

ความประพฤติและวินัยขาราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537  

ลง 1 ต.ค. 37 โดยเครงครดัทั้งในและนอกเวลาราชการ 

บร วน. ทุกหนวย 

ในสังกัด 

10.2 ควบคุม กำกับ ดูแล และกวดขันกำชับมิใหขาราชการตำรวจเขาไป

เก่ียวของหรือปลอยปละละเลยใหมีอบายมุขทุกประเภทในพ้ืนที่ โดยใหถือ

ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย. 58 

 

บร สยศ.ตร. บช.น.  

สกบ. และ  

ภ.1-9 
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นโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 

หนวยรับผิดชอบ 

ระดับ 

ตร. 

หลัก/

รวม   
ปฏิบัติ 

      - ใหผูบังคบับัญชาระดับตาง ๆ ตรวจสอบควบคุมดูแลความประพฤติของ

ผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะเรื่องการมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด ใหมีการ

ตรวจปสสาวะขาราชการตำรวจในสังกัดเปนประจำตามวงรอบ หากตรวจ

พบวาเสพยาเสพติดใหดำเนินการข้ันเด็ดขาด และใหตรวจสอบอาวุธปน 

ยุทธภัณฑประจำสถานี อยาใหมีการทุจริตเกิดขึ้น 

   

10.3 ใหดำเนินการทางปกครอง วินัยและอาญาอยางเด็ดขาดกับเจาหนาท่ี

ตำรวจที่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบและทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ หรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือมีพฤติการณเกี่ยวของ พัวพันกับยาเสพติด 

บร วน. ทุกหนวย 

ในสังกัด 

10.4 ทกุครั้งที่มีการประชุมบริหารประจำเดือน ใหมีการกวดขัน กำชับ ในเรื่อง

การดแูลความประพฤติระเบียบวินัยขาราชการตำรวจและบันทึกเปนหลักฐาน 

ถายทอดถึงผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ 

 

บร วน. ทุกหนวย 

ในสังกัด 
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การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายและแผนวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 นโยบายรัฐบาล  

และนโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 
 

 สำนักงานตำรวจแหงชาติไดดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560  

ไดมุงเนนรองรับการดำเนินงานตามเปาหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในสวนที่สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติเก่ียวของ โดยจัดทำแผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ซึ่งเปนแผนระดับที ่ 3 เพื ่อเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื ่อนไปสูการปฏิบัติ 

ใหแกหนวยในสังกัด อันจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงเปนหลัก โดยไดกำหนด

ยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที ่ 1 เสริมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ

เสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญ 

ของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสร ิมสรางความรักและภาคภูม ิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย  

ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึง นอมนำและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง

แนวทางพระราชดำริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนำไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง 

ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน

งานจิตอาสาอยางสม่ำเสมอ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอำนวย 

ความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษย 

และสนับสนุนการดำเนินการแกไขปญหาดานความมั ่นคงที่ม ีอยู ในปจจุบันอยางจริงจังและเปนรูปธรรม  

เพ่ือแกไขปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจร ปญหาความรุนแรงในสังคม ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  

ท ั ้งในการกระทำผิดร ูปแบบปกติและออนไลน พิท ักษและฟ นฟูทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดลอม  

โดยปลูกจิตสำนึก และเสริมสรางความเปนพลเมือง ซึ่งถือเปนพื้นฐานสำคัญ มุงใชเทคโนโลยีและการบังคับใช

กฎหมาย ในการแกไขปญหาในระยะยาว รวมทั้งใชหลักการแกไขปญหาแบบบูรณาการ เพ่ือใหสามารถดำเนินการ

แกไขปญหารวมกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ยุทธศาสตรที ่ 3 ปองกันและแกไขปญหาที ่มีผลกระทบตอความมั่นคง รองรับการดำเนินงาน 

เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงในดานตาง ๆ ไดแก การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การบริหารจัดการ 

ผูหลบหนีเขาเมือง การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล การปองกันและแกไขปญหา 

การกอการราย สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต และการควบคุมฝ ูงชนตามพระราชบัญญัต ิช ุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  
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เพื่อใหสามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและชวยเหลือ

ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายตาง ๆ ที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ  

 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0  ใหเปนองคกรที่เปดกวาง  

และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปรงใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอก

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ ่งกันและกัน และสามารถเขามา

ตรวจสอบการทำงานได  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก

มุ งเนนแกไขปญหาและความตองการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 

Performance Government) เตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี ่ยง สรางนวัตกรรมหรือ

ความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการดำเนินงานใหทันตอสถานการณ 

การเปลี ่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคกรที ่มี 

ขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเขาสู สภาพความเปนสำนักงานสมัยใหม โดยจัดองคกรมีความเหมาะสม  

บริหารทรัพยากรทางการบริหารใหพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลใหมีความเปน

มืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาตอองคกร เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับ

ในเรื ่องความโปรงใส และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื ่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงานในยุทธศาสตรที่ 1 - 3 ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนด 
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สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติรวบรวมผลการประเมิน 

และรายงานผลไปยงัหนว่ยงานทเีกียวขอ้ง 

กรอบการติดตามและประเมินผลระดับประเทศ 

ที่เกี่ยวของกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญในการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

อยางยิ่ง เนื่องจากชวยใหทราบผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติ

ราชการวาบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายหรือไม อยางไร ปจจุบันสำนักงานตำรวจแหงชาติตองรายงานผลการ

ปฏิบัติงานไปยังกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงานจากหลายหนวยงาน ไดแก สำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  ซึ่งแบงกรอบการรายงานผล 

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท่ีสำคญั ดังนี้ 

 
 

 

      1. การประเมินผลตามระเบียบวาดวยการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการ

ตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาติไดจัดทำ “ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (ระบบ Electronic Monitoring and 

Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เปนเครื่องมือในการ

กำกับดูแลการขับเคลื่อนแผนระดับตาง ๆ ของประเทศไปสู การปฏิบัติของสวนราชการ โดยไดจัดทำ 

ในรูปแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสใหสวนราชการดำเนินการในการกรอกขอมูลเขาสูระบบ ซึ่ง “หนวยงานของรัฐ

ทุกหนวย” (หนวยงานที่เปนของรัฐไมวาจะเปน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือในรูปแบบ 

อื่นใด และไมวาจะเปนองคกรในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระหรือองคกร

อัยการ) มีหนาที ่นำขอมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เขาสูระบบ และรายงานผลการดำเนินการ ตามหวง

ระยะเวลา เพื่อแสดงการขับเคลื ่อนการดำเนินการของหนวยงานที่สอดคลองรองรับและบรรลุเปาหมาย 

ตามท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

การประเมิน

1. ระบบ eMENSCR
2. ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทย 
WEF และ IMD

การประเมิน

- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

การประเมิน

- ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)
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 2. การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

  สืบเนื่องจากผลการประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 

ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 2559 ที่ประชุมไดพิจารณาการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบใหมีการกำหนดมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมและกระทรวง และขาราชการพลเรือน

ประเภทผูบริหารระดับสูง โดยใหสวนราชการอื่น ไดแก กระทรวงกลาโหม (กห.) สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

(ตร.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน). นำแนวทางการประเมินสวนราชการฯ 

ไปประยุกตใช แลวสงผลการประเมินใหสำนักงาน ก.พ.ร. เพื ่อรายงานตอนายกรัฐมนตรี พรอมกับ 

สวนราชการอ่ืน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ใหสนับสนุนทางวิชาการ  โดยอาศยักฎหมายที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

    มาตรา 9(3) มาตรา 12 และ มาตรา 45 

3. มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564  

4. มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

    ที่ 5/2559 (ขณะเปนรฐับาล คสช.) 
   

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดกำหนดแนวทางการประเมินสวนราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 2 องคประกอบ ดังนี้  

 
    - กรอบการประเมินแบงเปน 2 องคประกอบ ไดแก การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน 

(Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) 

  - เกณฑการประเมิน 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับตองปรับปรุง 
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  - ประเมินปละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป) 

  การประเมินสวนราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหนำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดฝายบริหารไปประยุกตใช และสงผลการประเมินใหสำนักงาน 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรายงานตอนายกรัฐมนตรีพรอมกับสวนราชการ ซึ่งเปนไป

ตามมติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 

2559 โดยแบงเกณฑการประเมินออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับตอง

ปรับปรุง และกำหนดระยะเวลาการประเมินปละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน

ของทุกป) 

  3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA)  

 เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใส

ในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกำหนด 

ใหหนวยงานภาครัฐรวมถึงสำนักงานตำรวจแหงชาติ (สำนักงานจเรตำรวจเปนหนวยรับผิดชอบ) กรอกขอมูล

ผาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครฐั (ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑการประเมินและการรายงานผล

การประเมินในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) รวมทั้ง ในคูมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 

การบริหารงาน การดำเนินการ ขอ o10 แผนดำเนินงานประจำป กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวการรายละเอียด

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยใหแสดงองคประกอบเก่ียวกับระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการหรือ

กิจกรรม และเก็บรวบรวมขอมูลจากขอคำถามในแตละตัวชี้วัด เอกสารหลักฐาน จะสำรวจผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในและภายนอก ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแตเดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2566  ดังนี้   

เกณฑการประเมิน 

ช่ือตัวชี้วัด ชื่อตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภาพการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 
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คาคะแนนควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) 

คะแนน ระดับ 

95.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 

75.00 - 84.99 B 

65.00 - 74.99 C 

55.00 - 64.99 D 

50.00 - 54.99 E 

0 - 49.99 F 
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สวนท่ี 3  

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เหตุผลและความจำเปน 

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนด 

ใหการบริหารราชการ ตองเปนไปเพื ่อประโยชนส ุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต อภารกิจของภาครัฐ  

ความมปีระสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจำเปนการกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ  

การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีผูรบัผิดชอบตอผลของงาน  

 2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560  

     มาตรา 5  

                   - ใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันอันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกัน

ไปสูเปาหมายดังกลาว ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติซ่ึงจะตองไมนอยกวายี่สิบป 

         - การจัดทำแผนอื ่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณตอง

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทำแผนแมบทเพื ่อบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เสนอตอ

คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะรัฐมนตรี แผนแมบทและแผนการปฏิรูปประเทศ 

ตามกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตองมีความสอดคลองกัน แผนแมบท 

ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ 

ที ่เกี ่ยวของที ่จะตองปฏิบัติใหเป นไปตามนั ้น รวมทั ้งการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

ตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย 

 มาตรา 26 ในกรณีที่ความปรากฏตอคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติวาการดำเนินการใด 

ของหนวยงานของรัฐไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบทใหคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 

แจงใหหนวยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไมสอดคลองและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง และในกรณี 

ที่หนวยงานของรัฐไมดำเนินการตามวรรคสองโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น 

จงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอำนาจขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย และใหคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 

แจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพ่ือดำเนินการตามหนาที่และอำนาจตอไป 

 3. พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  

      มาตรา 6 กำหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาที ่ดำเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูป

ประเทศเพ่ือใหการปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาที่กำหนดไวในแผนการปฏิรูปประเทศ  



92 
 
     มาตรา 25 เพื่อประโยชนในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศใหหนวยงาน

ของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกลาวตอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  

ภายในระยะเวลาและตามรายการที่กำหนด  
 

 4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

    มาตรา 9  

            - จัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา โดยตองมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและ

งบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการของแตละขั ้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  

และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ  

     - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัต ิตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่สวนราชการกำหนดขึ้นซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

กำหนด 

  มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือภารกิจที่ใกลเคียง

ตอเนื่องกัน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหารราชการ 

แบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  

  มาตรา 16  

         - จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการประจำป โดยใหระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย 

การปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจาย 

และทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ  

     -  เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดแลวใหสำนักงบประมาณ

ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ

ดังกลาว  

     - ในกรณีที ่ส วนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับ 

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  มิใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น ทั้งนี ้ จะตอง

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2566) 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวของ 

 5. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กำหนดวิสัยทัศน“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนเปาหมายการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง และบูรณาการ

กันใหเกิดการขับเคลื ่อนไปสูเปาหมาย  โดยกำหนดแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติรองรับ ประกอบดวย  
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23 แผนแมบท 15 ประเด็นเรงดวนใน 5 ปแรก (พ.ศ. 2561 - 2566) เปนแผนสำคัญซึ ่งจะมีผลผูกพัน 

ตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ โดยจะตองนำคาเปาหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และแผนที่เกี่ยวของ มาจัดทำเปนแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง จัดทำ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณใหสอดคลองรองรบั 

 6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการแบงแผนของประเทศออกเปน  

3 ระดับ ประกอบดวย  

  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ  

  แผนระดับที่ 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

  แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัตกิารดาน.... แผนปฏิบัตริาชการ (ราย 5 ป และรายป) แผนอ่ืน ๆ 

  แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณของสำนักงานตำรวจแหงชาติ เปนแผนระดับที่ 3  

ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแมบทภายใต

ย ุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิร ูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและ 

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2566) และบูรณาการการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติการ

ดานอื ่น ๆ ซึ ่งเปนแผนระดับที ่ 3 ที ่เกี ่ยวของ ใหมีความสอดคลองสัมพันธในเชิงเหตุและผล (Causal 

Relationship) ในการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติใหบรรลผุลตามเปาหมายในภาพรวมของประเทศตอไป 

 7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบการกำหนดหนวยเจาภาพเปาหมาย 

ในระดับตาง ๆ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติเปนเจาภาพขับเคลื ่อน 

(เจาภาพระดับที่ 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงานของรัฐ

ใหมีความสอดคลองตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไวในเปาหมายของแผนยอยดานการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ เปาหมาย : ประชาชนมีความมั ่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด :  

“ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ไมเกิน 6 คะแนน ในป พ.ศ. 2566 - 2570”  โดยมีสำนักงานสภา

ความมั ่นคงแหงชาติในฐานะเจาภาพแผนแมบทดานความมั่นคง (เจาภาพระดับที ่ 1 (จ.1)) และเจาภาพ

เปาหมายประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น (เจาภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เปนหนวย

รับผิดชอบและกำกับดูแล 

 8. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง 

             แผนยอยดานการรักษาความสงบภายในประเทศ 

  เพื ่อสรางความสงบใหเกิดขึ ้นในประเทศชาติบานเมือง เอื ้อตอการบริหารและพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายที่กำหนด สังคมมีความเขมแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยูดี กินดี 

และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดำเนินการท่ีสำคัญ คอื การสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สรางความรักความสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติใหเกิดขึ้นกับประชาชน 

ทุกหมูเหลา ขณะเดียวกันก็สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ตลอดถึง 

การพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

เปาหมายของแผนยอย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

 

 
   

หนาที่รับผิดชอบของหนวยงานเจาภาพ (เจาภาพระดับที่ 3 (จ.3)) 

  1. รับผิดชอบดำเนินการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  2. ศึกษาเปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ทั้งเปาหมายในระดับประเด็นแผนแมบท (Y2) 

และ เปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบท (Y1) เพื่อจัดทำปจจัยสำคัญสูความสำเร็จ (Key Success 

Factors) ของเปาหมายดังกลาว 

  3. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทำแผนระดับที่ 3 และจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน

ที่สอดคลองกันตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship) 

  4. ประสานกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการขับเคลื ่อน 

การดำเนินการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

  5. ประสานดำเนินการจัดหาและนำเขาขอมูลในระบบ (Electronic Monitoring and 

Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 

  6. ดำเนินการตาง ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม 

ไมเกิน 6 คะแนน  ไมเกิน 5.5 คะแนน  ไมเกิน 4.5 คะแนน 
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 9. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

เพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 4 แนวทาง ประกอบดวย  

1) การมองเปาหมายรวมกัน 2) การวิเคราะหหวงโซคุณคาที่สงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยและจัดทำ

ขอเสนอโครงการสำคัญ 3) การจัดลำดับความสำคัญของขอเสนอโครงการสำคัญ และ 4) การจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำป โดยทุกสวนราชการจะตองจัดทำโครงการสำคัญประจำป เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนด 

 10. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เห็นชอบคูมือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 

และการเสนอแผนระดับท่ี 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน... ตอคณะรัฐมนตรี โดยคูมือดังกลาวกำหนดให

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปของสวนราชการแสดงเนื ้อหาของแผนท่ีตองมีสาระสำคัญของแผน 

อยางนอยตามองคประกอบและหลักเกณฑการจัดทำแผนที่กำหนด รวมทั ้งร ับทราบกรณีสำนักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอคูมือการแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอ

แผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติราชการดาน... ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงและทำความเขาใจรวมกัน 

กับทุกหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือรูปแบบอ่ืนใด ตามนัยของ

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 เก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดทำแผนระดับท่ี 3 

รวมทั้งการเสนอแผนตอคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากทุกหนวยงานของรัฐ มีหนาที่หลักในการดำเนินการตาง ๆ 

ตามภารกิจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และมีสวนรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู

วิสัยทัศน ดังกลาว ผานแผนระดับที่ 3 ตามหลักความสมัพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

 11. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

ไปสูการปฏิบัติบนฐานขอมูลเชิงประจักษ เพื่อใหการดำเนินการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสู การปฏิบัติ 

ของหนวยงานของรัฐ ในหวงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตรชาติสามารถเปนการดำเนินการบนฐานขอมูล

เชิงประจักษไดอยางแทจริง โดยใชหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) และวงจรนโยบาย (Policy 

Cycle) นำไปสูการบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีแนวทางการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน 

เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โดยกำหนดใหการจัดทำโครงการสำคัญ (X) เพ่ือขับเคลื่อนเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยใหหนวยงานเจาภาพแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ทั้ง 3 ระดับ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันวิเคราะหและจัดทำโครงการสำคัญของแตละ

ปงบประมาณ ในหวงป 2566 - 2567 ที ่สามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายที ่กำหนดไวใน ป 2570  

ตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) หวงโซคุณคาของประเทศไทย (FVCT) ของ 140 เปาหมาย 

ของแผนแมบทยอย 

 12. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 รับทราบมติคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ  

ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอ และใหสำนักงานสภาพัฒนฯ และหนวย

ที่เกี่ยวของดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
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ที่เกี่ยวของตอไป ทั ้งนี ้ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติดังกลาว มีมติ เห็นชอบ (ราง) แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ 

ในระยะถัดไปตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพื่อใชเปนกรอบในการดำเนินงานใหสามารถบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และผลลัพธตามเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 1) การวางแผน (Plan) สำนักงานสภาพัฒนฯ รวมกับหนวยงานเจาภาพฯ สรางความ

เขาใจในการถายระดับของแผนระดับที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนแผนระดับชาติไปสูการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ

ผานแผนระดับที่ 3 โดยใหความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเปาหมายของแผนระดับที 1 และ 2   

2) การปฏิบัต ิ(Do) หนวยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการราย 5  ป และรายป ซ่ึงเปนเปนแผนระดบัที่ 3 

และโครงการ/การดำเนินงานตาง ๆ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง

ปรับปรุงการดำเนินงานใหมุงเนนการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยแบบพุงเปา ไมใชการมุ งที่ตัวชี ้วัด  

โดยมีการถายระดับเปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายไปสูระดับความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน รวมถึง

สำนักงบประมาณใหความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย 3) 

การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) หนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการจัดเก็บขอมูลสำหรับการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลอยางตอเนื่อง กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลหนวยงานของรัฐ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ 9  พฤษภาคม 2564 ดำเนินการติดตามการดำเนินการตามแผนแมบทฯ  

อยางเครงครัด โดยหนวยงานของรัฐนำเขาขอมูลโครงการ/การดำเนินงานและแผนระดับที่ 3 รวมทั้งรายงาน

ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตามระยะเวลาที่กำหนด 

และ 4) การปรับปรุงการดำเนินงาน (Act) สำนักงานสภาพัฒนฯ จะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ ใหเกิดผลอยางเปนรปูธรรมในทุกขั้นตอนของวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 13. คำสั่ง สภาความมั่นคงแหงชาติ ที่ 7/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 แตงตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 

ความมั่นคงแหงชาติ จำนวน 5 คณะ โดยคณะที่ 1 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยอยดานการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ มีผูแทนสำนักงานตำรวจแหงชาติรวมเปนกรรมการ  

 14. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยอยดานการรักษาความสงบภายในประเทศ ที่ 4/2564  

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แตงตั ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนแผนระดับที ่ 3 รองรับแนวทางการ

พัฒนาการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษย โดยมี ผูชวยผูบัญชาการ

ตำรวจแหงชาติ หรือเทียบเทา ที่ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ และผูแทน

สวนราชการที่เก่ียวของตามเปาหมายของแผนยอยดานการรักษาความสงบภายในประเทศ รวมเปนกรรมการ  
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ความมุงหมายของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

  1.1 วิสัยทัศน  
  “เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา”  
  1.2 ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน 
            ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรพัยสินเพิ่มขึ้น 
   1.3 คานิยม 
    สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเปนศูนยกลาง (People  
Oriented) บริการดวยใจ (Service Mind) : COPS 
  1.4 วัฒนธรรมองคกร 
     ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกขบำรุงสุขใหกับประชาชน และมีการทำงานเปนทีม 
 1.5 พันธกิจ 
    1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ  
    2. บังคับใชกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 
    3. รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 
  1.6 เปาหมายหนวยงาน 
    1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยพระบรมวงศานุวงศไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปอยางสมพระ
เกียรติ ตองตามพระราชประสงค 
   2. สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไดรับการบริการดวย
ความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม 
    3. สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงใหดีข้ึน 
          4. เปนองคการนำสมัย มีมาตรฐานสากล และเขาสูระบบราชการไทย 4.0 
 1.7 วัตถุประสงคของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
         1. สนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับตาง ๆ ของประเทศ ในภารกิจที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ
รับผิดชอบไดบรรลุเปาหมายของประเทศ 
         2. กำหนดเปาหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแหงชาติใหเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
         3. แปลงแผนไปสูการปฏิบัติใหแกหนวยในสังกัดไดอยางเปนรูปธรรม  
             4. จัดสรรงบประมาณประจำปเพื่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            5. เปนเครื่องมือสำหรับติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจ
แหงชาต ิ
  1.8 หลักการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
            1. พัฒนาสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนกรอบทิศทางหลักในการแปลงสูการปฏิบัติในระดับหนวย 
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
         2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสูหนวยปฏิบัติ พรอมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาตามความแตกตางของแตละพ้ืนที่ และใหความสำคัญตอการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน  
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         3. เพิ่มองคความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค
เพ่ือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองคกร 
         4. บูรณาการความรวมมือโดยกระบวนการสรางเครือขาย เพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหา และ
พัฒนาศกัยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 5. บริหารจัดการแผนสู การปฏิบัติ โดยสรางความเชื่อมโยงตั ้งแตระดับยุทธศาสตรสู สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ แผนเฉพาะดาน และ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ตอเนื่อง รวมทั้งสามารถ
ติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติเพ่ือพัฒนาองคกรในปงบประมาณตอไป
ไดอยางแทจริง 
 

โครงการสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ   

1. โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจนยาเสพติดเพ่ือรองรับการปฏิบัติรูปงานนิติวิทยาศาสตร (สพฐ.ตร.)     

2. โครงการ สมารท เซฟตี้โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0) (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

3. นวัตกรรมแพลตฟอรมการตรวจสอบประวัติบัญชีผูขายและผูซื้อสินคาออนไลน (บช.น.) 
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ประมาณการรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ลำดับ รหัส

รายได 

ประเภทรายได รายไดที่จัดเก็บ

ไดปท่ีลวงมา 

(ป 2564) 

ประมาณการรายไดป

ปจจุบัน (ป 2565) 

ประมาณการรายไดป

ที่ขอตั้ง (ป 2566) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

406 

406 

406 

406 

406 

409 

410 

410   

602 

641  

642 

645 

649 

670 

คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดคนตางดาว 

คาใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว 

คาใบสำคัญแสดงถ่ินที่อยูคนตางดาว 

คาธรรมเนียมรายไดอนุญาตอื่น ๆ คนตางดาว 

คาธรรมเนียมการแปลงสัญชาต ิ

คาใบอนุญาตอาวุธปนและดอกไมเพลิง 

คาธรรมเนียมการขายทอดตลาดและคาของเกา 

คาธรรมเนียมใบอนญุาตอ่ืนดานมหาดไทย  

คาที่ดินและอาคารราชพัสดุ 

คาขายของกลาง  

คาขายของเบ็ดเตล็ด 

คาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจาง 

คาขายครุภัณฑ 

คาธรรมเนียมการบริการอ่ืน 

4,386,565,243 

4,810,157 

36,743,534 

1,973,412 

25,010 

661,000 

109,067 

1,510,148 

417,200 

19,482,978 

23,430,107 

142,200 

6,178,922 

30,908,665 

5,262,871,171 

4,996,508 

45,763,374 

1,842,340 

25,515 

681,000 

43,303 

1,664,165 

196,680 

20,273,968 

19,841,586 

158,275 

3,571,363 

29,165,360 

6,315,438,410 

5,282,935 

54,915,845 

2,003,005 

26,025 

681,000 

44,099 

1,823,781 

262,193 

22,601,513 

21,253,512 

161,613 

3,042,067 

30,642,260 

  ยอดยกไป 4,512,957,643 5,391,094,608 6,458,178,258 
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ลำดับ 
รหัส

รายได 
ประเภทรายได 

รายไดท่ีจัดเก็บ

ไดปที่ลวงมา 

(ป 2564) 

ประมาณการรายไดป

ปจจุบัน (ป 2565) 

ประมาณการรายไดป

ที่ขอตั้ง (ป 2566) 

  ยอดยกมา 4,512,957,643 5,391,094,608 6,458,178,258 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

670 

670 

670 

672 

804 

805 

805 

807 

810 

811 

815 

815 

816  

คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดตาง ๆ 

คาธรรมเนียมสมัครสอบ 

คาธรรมเนียมตรวจตราหนังสือเดินทาง 

รายไดคาเชาเบ็ดเตล็ด - หนวยงานภาครัฐ 

คาปรับเปรียบเทียบคดีอาญา 

คาปรับการกระทำความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก 

คาปรับคดี พ.ร.บ.ขนสง 

รายไดคาธรรมเนียมอนุญาต รปภ. 

รายไดคาปรับอ่ืน ๆ 

รายไดเงนิเหลือจายปเกาสงคืน 

รายไดจากการริบทรัพยและการชดเชยคาเสียหาย 

รายไดเงนิชดเชยคาเสียหายจากการละเมิด 

รายไดเงนิชดใชจากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน 

1,534,035 

160 

62,089,600 

23,000 

25,445,475 

55,185,071 

36,396,711 

674,700 

323,483,839 

23,274,315 

3,177,698 

3,845,279 

1,543,730 

387,621 

160 

74,507,520 

24,150  

23,548,687 

53,333,703 

38,467,390 

524,825 

336,926,106 

22,811,683 

3,479,950 

3,431,100 

647,410 

406,906 

160 

89,409,024 

25,357 

26,054,889 

55,116,454 

40,393,965 

639,775 

360,467,535 

26,089,907 

3,682,583 

3,626,787 

750,026 

  รวมท้ังสิ้น 5,049,631,256 5,949,184,913 7,064,841,626 
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ลำดับ 
รหัส

รายได 
ประเภทรายได 

รายไดที่จัดเก็บ

ไดปท่ีลวงมา 

(ป 2564) 

ประมาณการรายไดป

ปจจุบนั (ป 2565) 

ประมาณการรายไดป

ท่ีขอตั้ง (ป 2566) 

  ยอดยกมา 5,049,631,256 5,949,184,913 7,064,841,626 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

821  

821 

830 

830 

830 

10697 

10770 

10777 

10881 

10912 

10912 

10912 

10912 

10912 

10991 

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 

รายไดดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ 

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

รายไดที่มิใชภาษีอื่น 

รายไดที่มิใชภาษีจายคืน 

รายไดจากการอุดหนุนเพ่ือการดำเนินงานจาก อปท. 

เงินบูรณะทรัพยสิน 

รายไดจากคาปรับจราจรโอน อปท. 

เงินคาปรับจราจรดวยอุปกรณทางอิเล็คทรอนิกส 

เงินกองทุนคาใชจาย 

ดอกเบ้ียกองทุนสืบสวน 

เงินกองทุนสืบสวน 

เงินสินบนรางวัล 

เงินประกันทรัพยสินบานพักราชการ 

เงินรางวัลจราจร 

916,443 

13,966 

28,182,066 

11,871,984 

  - 

8,485,000 

392,380 

694,775 

25 

256,772 

1,778 

1,131,846 

761,562 

14,000 

3,196,644 

980,255 

11,040 

28,881,754 

10,564,449 

336 

2,500,000 

316,700 

660,000 

1,500 

240,000 

2,000 

1,200,000 

600,000 

15,000 

3,000,000 

1,028,241 

11,088 

30,864,560 

10,255,333 

352 

3,000,000 

380,000 

660,000 

1,500 

240,000 

2,000 

1,200,000 

600,000 

15,000 

3,000,000 

  รวมท้ังสิ้น 5,105,550,497  5,998,157,947  7,116,099,700  
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

และการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 114,823,032,200 บาท  

                         
 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                               
 

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เปาหมายยุทธศาสตร : ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยพระบรมวงศานุวงศไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปอยางสมพระเกียรติ ตองตามพระราชประสงค 

ตัวชี้วัดเปาหมายยุทธศาสตร : ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค รอยละ 100 

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร (จข.1)

สยศ.ตร.(ผก.)  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1  

ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 

ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปนไปอยางสมพระเกยีรติตองตามพระราชประสงค 

ตัวชี้วดัประเด็นยุทธศาสตร 

1. ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรตติองตามพระราชประสงค รอยละ 100 

2. จำนวนผูปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภยัที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร  

    ไมนอยกวา 4,000 คน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 

เสริมสรางความรักสามัคค ีความสำนกึจงรักภักด ีซ่ือสัตย พรอมธำรงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 

และสนับสนุนและเสริมสรางการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื ่อสัตย พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและ

เสริมสรางการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริไดอยางมีประสทิธิภาพ 

ตัวช้ีวัดประเด็นยทุธศาสตร 

- เผยแพรและนอมนำแนวทางพระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพื ้นที่เปาหมายและประชาชน 

  กลุมเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 80 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) 

สยศ.ตร.(ผก.)  

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร  (จข.2)  

สยศ.ตร.(ผก.) 
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เปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ  

 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรู

ถงึความสำคัญของสถาบันหลักของชาต ิรณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ สรางจติสำนึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน 

และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ รวมถึง นอมนำและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง

แนวทางพระราชดำริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนำไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง ทั้งในสวนของบริหารงานราชการของสำนักงานตำรวจแหงชาติ การดำรงชีพ 

ของขาราชการตำรวจ รวมทั้ง การใหความรูและเปนแบบอยางใหแกประชาชน  ประกอบกับเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย และเทิดทูนและปองกันมิใหมีใคร 

ลวงละเมดิสถาบันพระมหากษัตริย รวมท้ัง พัฒนาประสิทธิภาพและความเขมแข็งของกลไกที่เก่ียวของกับการปองกันและปองปรามการลวงละเมิดสถาบันหลัก โดยกำหนดมาตรการ 

รูปแบบและหนาที ่หนวยรับผิดชอบอยางชัดเจน เพิ ่มศักยภาพทั ้งในดานบุคลากร/เจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงาน อุปกรณเครื ่องมือเครื่องใช อาวุธยุทโธปกรณ และยานพาหนะ  

ใหเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงาน  

 

 

 
 

 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1   

   1. ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค รอยละ 100 

         2. จำนวนผูปฏิบตัิหนาที่ถวายความปลอดภัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร ไมนอยกวา 4,000 คน 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) : สยศ.ตร.(ผก.) 

เรื่อง : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ   

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค รอยละ 100 

ตัวชี้วดัเร่ือง :  2. ขาราชการตำรวจที่ผานการฝกอบรมผูปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไมนอยกวา 4,000 นาย 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) : สยศ.ตร.(ผก.)  

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 ก. ส. สตม. ตชด. สทส. สกบ. สยศ.ตร. และ บ.ตร. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.1 ถวายความปลอดภยัพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ  

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยพระบรมวงศานวุงศ ไดอยางมปีระสิทธภิาพเปนไปอยางสมพระเกียรติ 

                                          ตองตามพระราชประสงค 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาศักยภาพขาราชการตำรวจผูปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยในพ้ืนที่ (Local CAT) และขาราชการตำรวจที่ไดรับมอบหมายภารกิจ 

                                 ถวายความปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหเทาทันสถานการณและภัยคุกคามทุกรูปแบบเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

                               ในการถวายความปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ปรับยุทธวิธีในการถวายความปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  ประสานการปฏิบัติและบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในภารกิจการถวายความปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  ปรับปรุงฐานขอมูลกำลังพลและวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ของผูปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยใหครอบคลุม ครบถวนและถูกตอง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  สงเสริมนำเทคโนโลยีมาใชในการรายงานผลการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยของหนวยปฏิบัติอยางเปนระบบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดิน (บาท) แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล

สำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จำนวนขาราชการตำรวจที่ผานเกณฑ 

การฝกอบรม ไมนอยกวา รอยละ 95 

สยศ.ตร.(ผก.) บช.น. ภ.1-9  

ตชด. และ 

บช.ก.(บก.ปพ.)  

2,902,900 

 

- 

2. โครงการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต

ทางยุทธวิธีสำหรับบุคคลสำคัญ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จำนวนขาราชการตำรวจที่ผานเกณฑ 

การฝกอบรม ไมนอยกวา รอยละ 95 

สยศ.ตร.(ผก.) ภ.1-9  ตชด. 

และ บช.ก.

(บก.ปพ.) 

1,801,670 - 

3. โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูปฏิบัติ

หนาที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ 

(local CAT) 

จำนวนผูปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย

ท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร ไมนอยกวา 

4,000 คน 

สยศ.ตร.(ผก.)  บช.น. ภ.1-9 

ก. และ ส. 

227,788,000 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดิน (บาท) แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

4. ฝกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนา

บุคลากรผูทำหนาที่ถวายความปลอดภัย 

ผูเขารับการฝกอบรมแตละโครงการ  

ผานเกณฑการฝกอบรม ไมนอยกวา  

รอยละ 80                     

บช.ก. 

(บก.ปพ.) 

บช.ก. 

(บก.ปพ.) 

55,128,800  - 

5. โครงการจัดหาครุภัณฑตาง ๆ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการถวาย 

ความปลอดภัย 

ความสำเร็จของการจัดหาฯ ตามกรอบ 

ท่ีกำหนด รอยละ 100                     

สยศ.ตร. 

(ผก.) 

ภ.8  บช.ตชด. 

บช.ก.(บก.ปพ.) 

สทส.  

183,192,700 - 
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ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2  เผยแพรและนอมนำแนวทางพระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพื้นที่เปาหมายและประชาชนกลุมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) : สยศ.ตร.(ผก.) 

เรื่อง : ธำรงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติและสงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. เผยแพรและนอมนำแนวทางพระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพ้ืนที่เปาหมายและประชาชนกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80ตัว 

   ชี้วัดเร่ือง :  2. การสรางจิตสำนึกของประชาชนเพื่อสรางความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยเปนไปตามกรอบท่ีกำหนด รอยละ 100 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผก.) หลัก /บช.ก.(ปพ.) รวม 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ตชด. และ สท. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การเสริมสรางความรูแกชาราชการตำรวจและประชาชนใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  เสริมสรางประสิทธิภาพและความเขมแข็งในการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษตัริย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การนอมนำแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปขับเคล่ือนและขยายผลสูประชาชนทุกภาคสวน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  สนับสนนุภารกิจในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จติอาสาภยัพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจอยางเต็มกำลังตามความรูความสามารถของแตละบุคคล/หนวยงาน 

            เพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  สงเสริมนำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพบิัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.2  คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธำรงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาต ิ/ สนับสนุนและเสริมสรางการดำเนินงาน 

                                ตามแนวทางพระราชดำริไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที ่1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย พรอมธำรงรกัษาไวซ่ึงสถาบนัหลักของชาติ / สนับสนุนและเสรมิสรางการดำเนินงาน        

                                           ตามแนวทางพระราชดำริไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดนิ (บาท) แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการเผยแพร ขยายผลสราง

จิตสำนึกตอสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย 

ปลูกฝงจิตสำนึกจิตอาสาตามแนวทางโครงการ

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

ใหขาราชการตำรวจและประชาชนได  

ไมนอยกวา 10,000 คน 

สยศ.ตร.(ผก.) ทุกหนวย 

ในสังกัด ตร. 

22,908,600 

 

- 

2. โครงการอำนวยความสะดวก

และความปลอดภัยในการบำเพ็ญ

สาธารณประโยชน 

จำนวนจิตอาสาขาราชการตำรวจและประชาชน

จิตอาสาที่รวมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน 

ไมนอยกวา 800,000 คน/ป    

สยศ.ตร.(ผก.) บช.น. ภ.1-9 

ก. และ ตชด. 

67,824,000 

 

- 

3. โครงการสรางจิตสำนึก การรณรงคสรางจิตสำนึกและคานิยมโดยชุมชน

และมวลชนสัมพันธ เพ่ือสรางความจงรักภักดี 

ตอสถาบันพระมหากษัตริยเปนไปตามกรอบ  

รอยละ 100 

บช.ส.  

 

บช.ส.   

 

8,753,400 

 

- 

4. โครงการประชาสัมพันธเพ่ือ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

จำนวนครั้งในการรณรงคผานสื่อเพื่อเสริมสราง

จิตสำนึกของประชาชนใหมีความจงรกัภักดี 

ตอสถาบันพระมหากษัตริย ไมนอยกวา 20,000 

ครั้ง/ป 

สท. 

 

สท. - - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดนิ (บาท) แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

5. โครงการเฝาตรวจ เตือน  

และเตรียมการรองรบัภัยพิบัติ 

จำนวนจิตอาสาขาราชการตำรวจและประชาชน 

จิตอาสาที่เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 200,000 

คน/ป 

สยศ.ตร.

(ผก.) 

บช.น.   

ภ.1-9 

ก. และ 

ตชด. 

 

24,500,000 - 
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ยุทธศาสตรที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

เปาหมายยุทธศาสตร : สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไดรับการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว  

                             เสมอภาคและเปนธรรม 

ตัวชี้วัดเปาหมายยุทธศาสตร :  

             1. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกิน รอยละ 40 

             2. ควบคมุคดีอาญาในการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสนิของประชาชนใหจำนวนคดีลดลง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปงบประมาณยอนหลัง   

                 ไมนอยกวา รอยละ 5 

             3. ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 80 (แยกบนสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจ) 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                       
 

                                                                                                

       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร (จข.1)

สยศ.ตร.(ผอ.) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษย 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 

สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 

ตัวช้ีวดัประเด็นยุทธศาสตร 

1. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกิน รอยละ 40* 

2. การกระทำความผิดในกลุมคดคีวามผิดเก่ียวกบัทรัพย ไมเกิน 81.83 คด/ีประชากรหนึ่งแสนคน  

3. การกระทำความผิดในกลุมความผิดคดีเก่ียวกบัชีวิต รางกาย และเพศ ไมเกนิ 27.39 คด/ีประชากร 

    หน่ึงแสนคน 

4. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏบิัติงานของเจาหนาที่ตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 80*  

   (ดานการรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภยัในชวีิต และทรัพยสิน และการบริการ) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 

การบังคับใชกฎหมาย อำนวยความยุตธิรรม และบริการประชาชน 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 

ประชาชนไดรับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค

และเปนธรรม 

ตัวชี้วัดประเด็นยทุธศาสตร 

1. ความเช่ือมั่นของประชาชนตอการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจไมนอยกวารอยละ 80* 

   (ดานการบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม)  

2. ความเช่ือมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80*   

   (ดานอำนวยความยุติธรรม) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข 2) 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข 2)  

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 
 * ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวดัตามโครงการประเมินระดับความสำเรจ็ของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

   ท่ีหนวยเจาภาพระดับนโยบายตองประสานหนวยรับผิดชอบในการจดัทำรายละเอียดตัวช้ีวัด สงใหสำนักงานยทุธศาสตรตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.))  

   ดำเนินการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
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เปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ  

 เสริมสรางความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินและความมัน่คงของมนุษย มุงใชเทคโนโลยีและการบังคับใช กฎหมายเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรมปญหาการจราจร 

ปญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ งเนน การปลูกจิตสำนึก และเสริมสรางความเปนพลเมือง ซึ่งถือเปนพื ้นฐานสำคัญ ในการแกไขปญหาดานความมั่นคงของมนุษยในระยะยาว  

ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานท่ีโปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได  

 

 
 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1   

 1. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกิน รอยละ 40 

 2. ควบคุมคดีอาชญากรรมกลุมคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย ไมเกิน 81.83 คด/ีประชากรหนึ่งแสนคน (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 3. ควบคุมคดีอาชญากรรมกลุมคดีความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศ ไมเกิน 27.39 คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน (สยศ.ตร.(ผอ.)) 

   4. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 80*  (ดานการรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  

   และทรัพยสิน และการบริการ) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร  (จข. 2) : สยศ.ตร.(ผอ.) 

เรื่อง : การปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. อัตราการเกิดคดฆีาผูอ่ืน ไมเกิน 3.0 คดี/ประชากรแสนคน 

  2. จำนวนคดีปลนทรัพย ชิงทรัพย และวิ่งราวทรัพย ไมเกิน 3.55 คดี/ประชากรแสนคน  

  3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 1 คดีประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญได ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีที่รับแจง  

  4. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 2 คดีประเภทที่เก่ียวกับชีวิต รางกายและเพศได ไมนอยกวารอยละ 73 ของคดีที่รับแจง   

  5. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 3 คดีประเภทที่เก่ียวกับทรัพยได ไมนอยกวารอยละ 55 ของคดีท่ีรับแจง   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : สยศ.ตร.(ผอ.)  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.1  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินและความม่ันคงของมนุษย 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที ่2.1  สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน  
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หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. สทส. สกบ. และ บ.ตร. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ใหมีความพรอมตอการปฏิบัติงานและทันตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ   

   - กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี วธิปีฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และฝกอบรม เรียนรูดานยุทธวิธี  จนสามารถใชกำลังและอาวุธไดอยางถูกตอง และเหมาะสม      

      กับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

   - ดานกำลังพล (สอดคลองกับความหนาแนนของจำนวนประชากรและพ้ืนท่ี) ความเหมาะสมกับตำแหนง 

   - สรางความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงาน การถายทอดความรูระหวางกัน และการกำหนดแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และ 

     การนำมาใชในการปฏิบัติอยางเปนชัดเจน 

   - กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ และฝกซอมแผนเผชิญเหตุยุทธวิธีตำรวจอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องที่ผานมา 

     เปนกรณีศึกษา เพ่ือลดการสูญเสียและเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแลจากผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ปองกันการกออาชญากรรมโดยกำหนดแนวทางการปองกันอาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime Prevention)  

            - กำหนดมาตรการควบคุมแหลงซองสุมของผูกระทำความผิดหรือผูตองสงสยั แหลงอบายมุขหรือสถานบริการที่จะเปนแหลงเพาะอาชญากรรม  

   - นำระบบฐานขอมูลมาเชื่อมโยงและวิเคราะหสถานการณ และแนวโนมการกอเหตุในแตละพ้ืนที่ได ตลอดจนสภาพปญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม  

                                     ใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

   - ปรับปรุงระบบงานสายตรวจและพัฒนาแผนการตรวจใหมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพื้นที่ ทุกตำแหนง ทุกหนาที่ ตองใหความสำคัญและ 

     รวมแรงรวมใจกันทำหนาที่ปองกัน อาชญากรรม   

   - กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ และฝกซอมแผนเผชิญเหตุยุทธวิธีตำรวจอยางตอเน่ือง สม่ำเสมอ และนำขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องท่ีผานมา 

     เปนกรณีศึกษา เพ่ือลดการสูญเสียและเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแลจากผูบังคบับัญชาทุกระดับชั้น 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการปองกันปราบอาชญากรรมในทองถ่ิน 

   ของตนเองซึ่งเปนพื้นฐานสำคญัในการแกไขปญหาดานอาชญากรรมในระยะยาว 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  เรงสรางภาพลักษณ สรางทัศนคติที่ดเีพ่ือเพิ่มความไวใจของประชาชนใหมีตอเจาหนาที ่ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบปองกันและเพ่ือแกไขการกอเหตุอาชญากรรมใหทันสมัย ทันตอสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและตอบสนองความแตกตาง 

                                  ของแตละพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสมและใชขอมูลที่ทันสมัยจากทุกชองทาง นำเทคโนโลยี วิเคราะหขอมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม อยางตอเนื่อง เปนระบบ 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 6  ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และเรงรัดผลการปฏิบัติในการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่อยางตอเน่ือง 

แนวทางการพัฒนาที่ 7  แสวงหาความรวมมือและประสานการปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สรางเครือขาย เพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

 และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเปนระบบ  

แนวทางการพัฒนาที่ 8 พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และทรัพยสินเบื้องตนสำหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกประทุษราย 

                               ตอทรัพยสิน โดยใหภาคธุรกิจมีสวนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและมีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานดังกลาว และกำหนดมาตรการกำกับดูแล 

                                  การปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวอยางเหมาะสมและไมเปนภาระเกินสมควร  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 

 

- ประชาชนในพื้นที่โครงการมีความ

หวาดกลัวภัยอาชญากรรม  

ไมเกินรอยละ 40 

- ประชาชนในพื้นที่โครงการมีความ

เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ  

ไมนอยกวารอยละ 80 

- มีการนำนวัตกรรมสมัยใหมมาใช 

ในการปฏิบัติงาน ของสถานีตำรวจ 

อยางเปนรูปธรรม 

สยศ.ตร. 

(ผอ.) 

บช.น. ภ.1-9 375,000,000 

งบลงทุนครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

 

 

- จัดประชุมเครือขายการปองกัน

อาชญากรรม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

- ระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

    

2. ประชาสัมพันธชองทางแจงเบาะแส

อาชญากรรม 

จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ 

ไมนอยกวา 1,000 ครั้ง/ป 

 

สท. สท. - - 

3. ดำเนินการตามแนวทางการยกระดับ

การบริการประชาชนของสถานีตำรวจ 

- สถานีตำรวจมีผลการประเมินการ

ยกระดับการบริการประชาชน ผานเกณฑ

ท่ีกำหนด (≥75 คะแนน) รอยละ 100  

 

สยศ.ตร.

(ยศ.)/จต. 

บช.น. และ 

ภ.1-9 

- - 
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เรื่อง : สรางการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. หมูบาน/ชุมชุม ท่ีเขารวมกิจกรรมชุมชนสัมพันธตามหลักชุมชนเขมแขง็ ไมนอยกวา 7,400 หมูบาน/ชุมชน 

         2. อาสาสมัครตำรวจบานเขารวมปฏิบัติงานกับเจาหนาท่ีตำรวจ และชวยเหลือในกิจการของตำรวจ จำนวน 5,240 คน 

         3. ประชาชนเขามาเปนเครือขายปองกันอาชญากรรมเพิ่มข้ึน จำนวน 74,150 คน 

         4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคีเครือขายตอการเขามามีสวนรวมในกิจการตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 75* 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : สยศ.ตร.(ผอ.) 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ปส. สตม. ตชด. และ สง.ก.ต.ช. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  นำสื่อ Social media เชน Line Facebook Youtube Clubhouse ฯลฯ มาเปนเคร่ืองมือในการสรางชองทางการติดตอส่ือสาร และดำเนินงาน  

   สรางการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของประชาชนอยางเต็มศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบาน ประชาชนในหมูบานเปาหมาย ใหมีความรูความเขาใจตามบทบาทหนาท่ี 

   ความรบัผิดชอบของแตละฝาย รวมถึงการฝกอบรมทบทวนใหแกผูมีสวนเก่ียวของในการดำเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรม อยางตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  หนวยปฏิบัติบูรณาการรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ดำเนินการดานการขาวเพ่ือความมั่นคงในภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

   เพื่อสืบทราบปญหา และรวมกันแกไขปญหาบรรเทาความเดือดรอน ลดความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่เปาหมาย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  ติดตามผลการดำเนินการและมีการตรวจเย่ียมหลังการดำเนินตามกิจกรรมสรางการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน  

   อยางตอเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวิเคราะห ประเมินผลการดำเนินการ เพื่อนำผลการวิเคราะหไปสูการปรับปรุงแกไขการดำเนินการสรางการมีสวนรวม 

   ของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมตอไป 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการการดำเนินงานดานชุมชน

สัมพันธในหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย 

ตามหลักชุมชนเขมแข็ง 

- จำนวนหมูบานที่เขารวมกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธตามหลักชุมชนเขมแข็ง   

ไมนอยกวา 7,400 หมูบาน/ชุมชน    

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 

บช.น. ภ.1-9  

 

75,224,500 

 

- 

2. โครงการการนำอาสาสมัครตำรวจบาน 

มามีสวนรวมในกิจการตำรวจ 

- จำนวนอาสาสมัครตำรวจบานรวม

ปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ตำรวจ  

ในสถานีตำรวจ ไมนอยกวา 5,240 คน 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 

บช.น. ภ.1-9 

 

26,249,300 

 

- 

3. โครงการ การสรางเครือขายการมีสวน

รวมของประชาชนในการปองกัน

อาชญากรรมระดับตำบล 

- จำนวนประชากรเขามาเปนเครือขาย

ปองกันอาชญากรรมเพ่ิมข้ึน  

ไมนอยกวา 74,150 คน 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 

บช.น. ภ.1-9 

 

23,844,100 

 

- 

4. โครงการจัดทำระบบฐานขอมูล 

การมีสวนรวมของประชาชน 

ความสำเรจ็ในการจัดทำฐานขอมูล  

รอยละ 100 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 

บช.น. ภ.1-9 

 

3,500,000 - 
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เรื่อง : การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเท่ียว 

ตัวช้ีวัดเรื่อง :  1. ควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินที่เกิดข้ึนกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ไมเกิน 5 คด/ีนักทองเที่ยวหนึ่งแสนคน   

         2. ความเชื่อมั่นของนกัทองเท่ียวท่ีมีตอการใหบริการการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ไมนอยกวารอยละ 80* 

         3. ความสำเร็จในการชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีตดิตอขอรับบริการ ไมนอยกวา รอยละ 80 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : บช.ทท. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 และ บช.ทท. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูลและดิจิทัลเพ่ือยกระดับการรักษาความปลอดภัยนกัทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ยกระดับการรักษาความปลอดภัยนกัทองเที่ยวรองรับการทองเที่ยวในอนาคต กำหนดใหมีศูนยควบคุมส่ังการอัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  สนับสนนุการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  ปรับปรุงแกไข ยกเลิกกฎหมายท่ีเปนอปุสรรคตอการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  พัฒนากระบวนการสอบสวนคดีที่เก่ียวของกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวดัแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอ่ืน ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการรักษาความ

ปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาล งานประเพณี

และวัฒนธรรม 

 

- ควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัย 

ในชีวิต และทรัพยสินท่ีเกิดขึ้นกับ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ไมเกิน 5 คดี/

นักทองเที่ยวหน่ึงแสนคน   

 

บช.ทท. 

 

บช.น.,ก,       

 ภ.1-9 

 

15,012,500 

 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

2. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แขงขันดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียว

ของประเทศไทย 

 

- ควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัย 

ในชีวิต และทรัพยสินที่เกิดขึ้นกับ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไมเกิน 5 คดี/

นักทองเท่ียวหนึ่งแสนคน   

บช.ทท. 

 

บช.น.,ก,        

ภ.1-9 

 

201,165,900 

 

 

- 

3. โครงการบูรณาการระบบบริการ 

รับแจงเหตุนักทองเที่ยว 1155 และ 

ศูนยประสานงานแกไขปญหานักทองเที่ยว 

แบบรวมศูนย 

- ระดับความสำเร็จในการชวยเหลือ

นักทองเท่ียวที่ติดตอขอรับบริการ  

ไมนอยกวารอยละ 80 

 

บช.ทท. 

 

บช.ทท. 

 

21,934,000   

 

- 

4. โครงการศูนยปฏิบัติการบริหาร

สถานการณและบูรณาการขอมูล   

 

- มีระบบบริหารขอมูลควบคุมสั่งการ

สำหรับนำมาวิเคราะหประมวลผล 

พรอมอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย 

บช.ทท. 

 

บช.ทท. 

 

34,000,000  

 

- 

5. โครงการ Mobile Application 

ชวยเหลือนักทองเท่ียว 

 

- จำนวนแอปพลิเคชันท่ีอำนวย 

ความสะดวกและคนหาขอมูลตาง ๆ  

ของนักทองเท่ียว ไมนอยกวา  

1 แอปพลิเคชัน 

บช.ทท. 

 

บช.ทท. 

 

42,000,000 

 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

6. โครงการระบบสืบสวนอัจฉริยะ - มีระบบสืบสวนอัจฉริยะพรอมอุปกรณ

และเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับ 

ใชปฏิบัติงาน 

บช.ทท. 

 

บช.ทท. 

 

99,914,000 

 

- 

7. โครงการระบบตรวจการณแบบบุคคล 

 

- มีระบบตรวจการณพรอมอุปกรณและ

เครื่องมือที่ทันสมัย จำนวน 1 ระบบ 

บช.ทท. 

 

บช.ทท. 85,200,000 

 

- 

8. โครงการระบบวิเคราะหฐานขอมูลผูตอง

สงสัยพรอมอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย

สำหรับใชปฏิบัติงาน 

- มีระบบวิเคราะหฐานขอมูลผูตองสงสัย

พรอมอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย

สำหรับใชปฏิบัติงาน จำนวน 1 ระบบ 

บช.ทท. 

 

บช.ทท. 94,690,000 

 

- 

9. โครงการพัฒนาระบบศูนยบริการ

นักทองเท่ียวดิจิทัล Call Center 1155      

- ระดับความสำเร็จในการชวยเหลือ

นักทองเท่ียวที่ติดตอขอรับบริการ  

ไมนอยกวารอยละ 80 

บช.ทท. บช.ทท. 92,000,000  

 

- 

10. โครงการพัฒนาระบบขอมูลดานการ

ทองเท่ียวขนาดใหญ (Big Data in Smart 

Tourism) โดยประชาชนไทยสูนักทองเท่ียว

ทั่วโลก        

- มีระบบฐานขอมูลดานการทองเท่ียว

ขนาดใหญ เช่ือมโยงกับหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ 

บช.ทท. บช.ทท. 49,500,000 

 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนยควบคุม

และสั่งการเคลื่อนท่ีสวนหนาของ

กองบัญชาการตำรวจทองเที่ยว 

จากระบบอนาล็อกสูระบบดิจิตอล 5G 

- ควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินที่เกิดข้ึนกับ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไมเกิน 5 คดี/

นักทองเท่ียวหนึ่งแสนคน   

บช.ทท. บช.ทท. 85,000,000 

 

- 

12. โครงการพัฒนาระบบสายตรวจจักรยาน

อัจฉริยะและการฝกอบรมยุทธวิธีสายตรวจ

จักรยานระบบ E-learning 

- ควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพยสินที่เกิดขึ้นกับ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไมเกิน 5 คดี/

นักทองเท่ียวหนึ่งแสนคน   

บช.ทท. บช.ทท. 48,000,000  

 

- 

13. โครงการเมืองทองเท่ียวอัจฉริยะตนแบบ 

 

- ควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินที่เกิดข้ึนกับ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไมเกิน 5 คดี/

นักทองเท่ียวหนึ่งแสนคน   

บช.ทท. บช.ทท. 48,000,000   

 

- 
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เรื่อง : การดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและใหบริการบนทางหลวงแผนดิน  

ตัวช้ีวัดเรื่อง : ผลการจบักุมการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของ,ความผิดท่ีมีโทษทางอาญาบนทางหลวง ไมนอยกวา 2,200 คดี 

หนวยรบัผิดชอบหลัก (จข. 3) /รวม : บช.ก.(ทล.) 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ปส. และ สตม.  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  เสริมสรางและพัฒนาเพ่ิมเทคโนโลยีงานดานการปองกันและปราบปรามรถหนักและความผิดทางอาญาบนถนนหลวงและทางพิเศษตาง ๆ ตลอดจนปรับปรุง

   หลักสูตรการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ออกตรวจเพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและดำเนินการตามกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวิธีการปฏิบัติงานในการบังคับใชกฏหมายเพ่ือปราบปรามการบรรทุกน้ำหนักเกินกวาอัตราท่ีกฏหมายกำหนด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณและอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  สนับสนนุการดำเนินการในการบังคับใชกฏหมายเพ่ือปราบปรามการบรรทุกน้ำหนักเกินกวาอัตราท่ีกฏหมายกำหนดตามที่ไดรับมอบหมายและประสาน

   ความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของและสรางเครือขายเพื่อบูรณาการในการปองกันและลดอุบัตเิหตุอีกทางหนึ่ง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวดัแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอ่ืน ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ

ของขาราชการตำรวจระดับกลาง  

(ผกก. - สว.) 

- จำนวนผูเขารับการอบรม 

ไมนอยกวา 150 นาย 

 

บช.ก. 

(ทล.) 

 

บช.ก. 

(ทล.) 

 

757,300 

 

งปม.กรมทางหลวง 

 

2. โครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ

ขาราชการตำรวจระดับตน  

(ประทวน - พลตำรวจ) 

- จำนวนผูเขารับการอบรม 

ไมนอยกวา 200 นาย 

 

บช.ก. 

(ทล.) 

 

บช.ก. 

(ทล.) 

 

1,132,000 

 

งปม.กรมทางหลวง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

3. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของหัวหนาหนวยบริการประชาชนตำรวจ

ทางหลวง 

 

- จำนวนผูเขารับการอบรม 

ไมนอยกวา 250 นาย 

 

บช.ก. 

(ทล.) 

 

บช.ก. 

(ทล.) 

 

1,587,000 

 

งปม.กรมทางหลวง 

 

4. โครงการฝกอบรมปรับพ้ืนฐานและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพของขาราชการตำรวจ

ทางหลวง (ปฐมนิเทศ) ระดับสัญญาบัตร

และชั้นประทวน 

 

- จำนวนผูเขารับการอบรม 

ไมนอยกวา 150 นาย 

 

บช.ก. 

(ทล.) 

 

บช.ก. 

(ทล.) 

 

1,642,000 

 

งปม.กรมทางหลวง 
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เรื่อง : บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกดานการจราจร 

ตัวชี้วัดเรื่อง : 1. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ลดลงไมนอยกวา รอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิติชวงเทศกาล 

                      ปใหมและสงกรานต เฉล่ีย 3 ปยอนหลงั 

 2. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถเร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา และไมสวมหมวกนิรภัย ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต เพิ ่มขึ ้นไมนอยกวา รอยละ 5  

                      เมื่อเทียบกับสถิติชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต เฉล่ีย 3 ปยอนหลัง 

 3. จำนวนจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร/จุดตรวจวัดแอลกอฮอลเปนไปตามมาตรฐานที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ กำหนด รอยละ 100 

 4. จำนวนขาราชการตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานจราจรผานการทดสอบความรูดานงานจราจรของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวน

    ขาราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหนาที่ในสายงานจราจรทั้งหมด 

 5. สถานภาพเคร่ืองออกใบส่ังอิเล็กทรอนิกส มีจำนวนสำหรับการใชงาน ไมนอยกวารอยละ 10 ของอัตรากำลังพลของเจาหนาที่ตำรวจสายงานจราจร     

 6. การปฏิบัติงานในการออกใบส่ังการรับชำระคาปรับและการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถดำเนินการผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน    

                      ตำรวจแหงชาติ ผาน ระบบ Police ticket management (PTM) รอยละ 100 

 7. สน./สภ. บันทึกขอมูลอุบัติเหต ุกรณีมผีูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 1 รายขึ้นไป ลงในระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุทางถนน (อบถ.ตร.) ครบถวน ถูกตอง ไมนอยกวา 

                      รอยละ 80  

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : สยศ.ตร.(ผค.) 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 และ ก. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานขอมูล สถิติอุบัติเหตุ จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ในทุกระดับ เพ่ือกำหนด  คาเปาหมาย

   ในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. สน./สภ. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  กำหนดมาตรการดานการบังคับใชกฎหมายในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต โดยเฉพาะขอหาขับรถเร็ว ขบัรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวกนิรภัย และ

   ไมคาดเข็มขัดนิรภัยใหมีมาตรฐานการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  กำหนดมาตรการดานการปองกันและลดอุบติเหตุดวยการใหหนวยปฏิบัติ ทำบัญชีกลุมเส่ียงในระดับ สน./สภ. ไดแก บัญชีบคุคลเส่ียง บัญชีรานคาเส่ียง 

   บัญชีสถานที่เส่ียง โดยจัดทำและปรับปรงุฐานขอมูลใหเปนปจจุบันตอเน่ืองตลอดท้ังป  
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แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาฐานขอมูล ระบบบริหารจัดการใบสั่ง (PTM) ใหสามารถเรียกดูสถิติและคาเฉลี่ยยอนหลังไดอยางนอย 3 ป โดยสามารถเรียกดูขอมูลไดถึงระดับ  

   สน./สภ. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  ทุกหนวยตองมีการถอดบทเรียนเมื่อเสร็จส้ินภารกิจทุกเทศกาลและนำปจจัยความสำเร็จ ปญหาอุปสรรคมาใชในการกำหนดแผนของหนวยในครั้งตอไป 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการบังคับใชกฎหมาย (SOP) ทุกข้ันตอน เชน การตั้งจุดตรวจ การออกใบสั่ง  การตัดคะแนน การตรวจ 

   แอลกอฮอล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 7  พัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ดวยการอบรมและทดสอบ รวมทั้งคัดเลือกขาราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเดน

   เพื่อเปนสุภาพบุรุษจราจร ในแตละระดับเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณที่ดีแกสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

แนวทางการพัฒนาที่ 8  พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีงานจราจรตาง ๆ และจัดการอบรมการใชงานระบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหขาราชการตำรวจปฏิบัติงานอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 9  หนวยปฏิบัติมีการประสานงานกับหนวยงาน / ภาคีเครือขายที่เก่ียวของในระดับพื้นที่ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ และปญหาการจราจรในพื้นที่   

แนวทางการพัฒนาท่ี 10  พัฒนาระบบการตัดคะแนนความประพฤติ และหนวยปฏิบัติเริ่มใชงานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ ขั้นตอนวิธีการ ที่กำหนด   

แนวทางการพัฒนาท่ี 11  รณรงคและเสริมสรางจิตสำนึกในการขับขี่ตามกฎหมาย และเสริมสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชน และเอกชน เพื่อสรางสื่อรณรงคและ 

    สรางแนวรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 12  จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จำเปน และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหกับเจาหนาที่ตำรวจจราจรใชในการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอและมี

    ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 13  พัฒนาการปองกันและปราบปรามการลักลอบการแขงขันในทางเดินรถอยางเครงครัดและตอเนื่อง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุชวงเทศกาลสำคัญ 

 

- ความสำเร็จของการดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนาระบบงานจราจร 

และมาตรฐานการบังคบัใชกฎหมาย

จราจร รอยละ 100 

สยศ.ตร.(ผค.) 

 

บช.น. ภ.1-9

และ บช.ก. 

 

87,294,800 

 

- 

2. ตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำร ิ 

 

สยศ.ตร.(ผค.) 

 

บช.น. ภ.1-9

และ บช.ก. 

23,719,000 - 

3. โครงการจัดพิมพใบสั่งจราจรรองรบั

ประชาคมอาเซียน 

สยศ.ตร.(ผค.) 

 

บช.น. ภ.1-9

และ บช.ก. 

7,500,000 - 
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ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2   

 1. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการอำนวยความยตุิธรรมทางอาญาของตำรวจไมนอยกวารอยละ 80*  (ดานการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

                      และเปนธรรม) (กมค.) 

 2. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80*  (ดานอำนวยความยุติธรรม) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร  (จข. 2) : สยศ.ตร.(ผอ.) 

เรื่อง : การตรวจพิสูจนดานนิติเวช 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนดานนติิเวชสนับสนุนใหแกพนักงานสอบสวน ทนัตามระยะเวลาที่กำหนด ไดไมนอยกวารอยละ 90  

         2. จำนวนการตรวจพิสูจนดานนิติเวชและวิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตร 55,000 ราย    

           3. ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนตอผลการตรวจพสิูจนดานนิติเวชเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ไดไมนอยกวารอยละ 90*                         

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : รพ.ตร.(นต.)) 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. และ สทส. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาระบบการตรวจพิสูจนดานนิติเวชตามมาตรฐานสากลอยางย่ังยนื เชน มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง จัดทำฐานขอมูลและเชื่อมโยงฐานขอมูลนิติเวช ตลอดจนบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของ  

   เพื่อใหสามารถปฏิบัตหินาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  เพ่ิมมาตรฐานระบบบริหารจัดการองคกรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย นวตักรรม 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 การบังคับใชกฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

เปาหมายประเดน็ยุทธศาสตรที ่2.2 ประชาชนไดรับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเปนธรรม 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการขอรับรองมาตรฐานศูนย

ราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center: GECC) ของ

ศูนยบริการประชาชน สถาบันนิติเวช

วิทยาโรงพยาบาลตำรวจ 

- ศูนยบริการประชาชน สถาบันนิติเวช

วิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ไดรับ 

การรับรองเปนศนูยราชการสะดวก 

(Government Easy Contact 

Center: GECC) 

รพ.ตร.(นต.) รพ.ตร.(นต.) 100,000  เงินบำรุง รพ. 

2. โครงการฝกอบรมดานนิติเวชศาสตร 

ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานชวยเหลือและ 

สนับสนุนภารกิจของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

- เจาหนาที่อาสาสมัครมูลนิธิ/สมาคม 

ผานการฝกอบรม จำนวน 80 นาย  

และมีความรู ทักษะ และศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานชวยเหลือและ

สนับสนุนภารกิจของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

รพ.ตร.(นต.) รพ.ตร.(นต.) 100,000 เงินบำรุง รพ. 
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  เรื่อง : การตรวจพิสูจนหลักฐานและการดำเนินการดานนิติวิทยาศาสตรตำรวจ 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตรตำรวจ ที่สามารถดำเนินการไดทันตามระยะเวลาที่กำหนดได  ไมนอยกวา รอยละ 90  

        2. ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนและประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานตรวจพิสูจนหลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร ไมนอยกวา รอยละ 85* 

        3. รอยละของการออกรายงานการตรวจพิสูจนหลักฐานไดตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 90 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : (สพฐ.ตร.) 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. และ สทส. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  เพ่ิมมาตรฐานและยกระดับการใหบริการงานดานพิสจูนหลักฐานและการทะเบียนประวัติอาชญากร 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาระบบพิสูจนหลักฐาน เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร บูรณาการระบบฐานขอมูล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  เพ่ิมมาตรฐานระบบบริหารจัดการองคกรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย นวตักรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอ่ืน ๆ ของ

งบประมาณ 

1. โครงการการตรวจพิสจูนเอกสาร

เพ่ือรองรับการปฏิรูป 

งานนิติวิทยาศาสตร  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

- การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพ่ือรองรับ 

การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตรตำรวจ  

ที่สามารถดำเนินการไดทันตามระยะเวลา 

ที่กำหนดได ไมนอยกวารอยละ 90 

สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 12,840,000 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ ของ

งบประมาณ 

2. โครงการการตรวจพิสูจน

ชีววิทยาและดีเอ็นเอเพ่ือรองรับ

การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

- การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพ่ือรองรับ 

การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตรตำรวจ  

ที่สามารถดำเนินการไดทันตามระยะเวลา 

ที่กำหนดไดไมนอยกวารอยละ 90 

สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 27,701,200 - 

3. โครงการ พัฒนาการตรวจพิสูจน

อาชญากรรมคอมพิวเตอร 

เพ่ือรองรับการปฏิรูป 

งานนิตวิิทยาศาสตรตำรวจ  

- การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพ่ือรองรับ 

การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตรตำรวจ  

ที่สามารถดำเนินการไดทันตามระยะเวลา 

ที่กำหนดได ไมนอยกวา รอยละ 90 

สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 25,400,000 - 

4. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรใหเขาสูมาตรฐานสากล  

เพ่ือรองรับการปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรม 

- การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพ่ือรองรับ 

การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตรตำรวจ  

ที่สามารถดำเนินการไดทันตามระยะเวลา 

ที่กำหนดได ไมนอยกวา รอยละ 90 

สพฐ.ตร. สพฐ.ตร. 30,218,000 - 
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เรื่อง : การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. ความพึงพอใจของผูเสียหาย พยาน ผูตองหา ตอการดำเนนิมาตรการคุมครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของตำรวจ ไมนอยกวา  

                     รอยละ 80* 

        2. จำนวนเร่ืองรองเรียนของผูเสียหาย พยาน ผูตองหา ตอการไดรับการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมเกินรอยละ 20  

                     ของจำนวนเร่ืองรองเรียนท้ังหมด 

        3. รอยละความสำเร็จของการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย รอยละ 80 

        4. จำนวนผูผานการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ 90 ของจำนวนผูเขารับการฝกอบรมแตละหลักสูตร 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : กมค. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 ก. ปส. สตม. สกพ. ศ. สพฐ.ตร. สทส. และ สง.ก.ตร. 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาองคความรู  มาตรฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริการ  เสริมสรางและพัฒนาขีดสมรรถนะใหพนักงานสอบสวน ผูชวยพนักงานสอบสวน  

                                 ฝายกฎหมายและฝายพิสูจนหลักฐานใหบริการประชาชนอยางมืออาชีพ รวมถึงสรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนใหมีมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบงานสอบสวน และงานบริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของ 

                               งานสอบสวนอยางชดัเจน เพ่ือใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนา และการรับคำรองทุกขกลาวโทษและเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพ่ืออำนวย 

                               ความสะดวกใหแกประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทหันเหคดี กอนเขาสูกระบวนการยุตธิรรม  

                               การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม (การแจงสิทธิ การแจงความกาวหนาของคดี ฯลฯ) 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  นำเทคโนโลยีดิจทิัล และนวัตกรรมสมยัใหมมาใชในกระบวนการบังคบัใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 

   สามารถกลาวหาและจับกุมผูกระทำผิดไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 6  ทบทวนความจำเปนและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยูทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเน้ือหา 

   ไมจำเปน หรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพ่ิมชองทางการมีสวนรวมของ

   ประชาชนตั้งแตตนจนจบกระบวนการ  รวมทั้งกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัย อยูตลอดเวลา รวมท้ังการประเมินผล 

   สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

แนวทางการพัฒนาท่ี 7 กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 8  จัดใหมี/พัฒนามาตรการเพ่ือคุมครองผูเสียหาย ผูตองหา และจำเลยเพ่ือใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรการปฏิบัติ 

   ตอผูเสียหายและพยานท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 9 พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผูกระทำความผิดอาญา (Non - Custodial Measures) 

แนวทางการพัฒนาท่ี 10  ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยนำระบบโทษปรับตามความสามารถในการชำระของผูกระทำผิด (Day Fines System) มาใชเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 11  บูรณาการฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือใหมีขอมูลที่เก่ียวของกับผูตองหาหรือจำเลย  

    อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 12  วางกฎเกณฑใหการสอบสวนดำเนินไปโดยไมจำตองใชมาตรการท่ีกระทบสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจำเลย เชน การตรวจคน ยึดทรัพยสิน  

    จับกุม และขัง เวนแตมีความจำเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดและใหใชมาตรการเชนวานั้นเพียงเทาที่จำเปนโดยคำนึงถึงความเดือดรอนทุกขยากของผูตองหา

    และจำเลยดวย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 13  ปรับปรุงสถานที่ควบคุมและขังผูตองหาระหวางการพิจารณาใหเหมาะสม มีความปลอดภัยและสมศักดิ์ศรีของความ เปนมนุษย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 14  ใหมีกลไกตรวจตราและตรวจสอบการควบคมุและขัง ทั้งในระดับภายในหนวยงานและจากกลไกที่เปนอิสระอื่น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 15  ใหมีการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่ง การบันทึกภาพและเสียงสามารถนำออกถายทอดไดอยางตอเนื่องในการกำกับดูแลการตรวจคน จับกุม  

                                 สอบสวน ชี้ตัว ผูตองหาหรือจำเลย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 16  ใหมีฐานขอมูลสำหรับการติดตาม กรณีวิสามัญฆาตกรรม และสำนวนชันสูตรพลิกศพ แลวรายงานตอกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 17  พัฒนากฎเกณฑและมาตรการปกปองสิทธิในชื่อเสียงและความเปนสวนตัวของผูตองหาและจำเลยใหสมดุลกับประโยชนสาธารณะ รวมถึงหามมิให 

                                 นำตัวผูตองหา มาแถลงขาวตอสื่อมวลชน 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 18  ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดที่เปนประโยชนตอการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหาในการน้ีใหจัดใหมีระบบหรือ 

                                   หนวยงานในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนายความรองขอ ซึ่งรวมถึงการตรวจ ทางนิติวิทยาศาสตรดวย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 19  เจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งนิติวิทยาศาสตรทุกคนตองมีอิสระในการทำงานเพื่อแสวงหาความจริง และพยานหลักฐาน 

                                ท้ังหมดที่หาไดตองไดรับการพิจารณาตลอดกระบวนการจนถึงชั้นศาลโดยครบถวน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการฝกอบรมผูทำหนาท่ี 

ดานการสอบสวนและตรวจ (รวม 8 รุน) 

 1.พนักงานสอบสวนที่เขารับการ

ฝกอบรมมีความรูผานเกณฑท่ีกำหนด 

ไมนอยกวารอยละ 75 

2. จำนวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีผาน

เกณฑการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานดานการ สอบสวน ไมนอยกวา

รอยละ 80 

กมค.(สบส.) กมค.(สบส.) 20,000,000 - 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรดานการ

สืบสวนสอบสวนคดีอาญา นรต.รุน 76 

- จำนวนผูเขารบัการฝกอบรมท่ีผานเกณฑ 

การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การทำงานดานการสอบสวน  

ไมนอยกวารอยละ 80 

 

กมค.(สบส.) กมค.(สบส.) 4,900,045 

 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

3. หลักสูตรการฝกอบรมเมื่อไดรับการ

แตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูปฏิบัติหนาที ่

ดานการสอบสวน ระดับสารวัตร 

- จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

ที่ผานเกณฑการฝกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

ดานการสอบสวน ไมนอยกวารอยละ 80 

กมค.(สบส.) กมค.(สบส.) 1,967,800 

 

 

4. หลักสูตรการฝกอบรมเมื่อไดรับ 

การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูปฏิบัติหนาที ่

ดานการสอบสวน ระดับรองผูกำกับการ 

- จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

ที่ผานเกณฑการฝกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

ดานการสอบสวน ไมนอยกวารอยละ 80 

กมค.(สบส.) กมค.(สบส.) 717,600  

5. หลักสูตรการฝกอบรมเมื่อไดรับ 

การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูทำหนาที่

สอบสวนคดี ระดับผูกำกับการ 

 

- จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

ที่ผานเกณฑการฝกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

ดานการสอบสวน ไมนอยกวารอยละ 80 

กมค.(สบส.) กมค.(สบส.) 324,000 

 

 

6. หลักสูตรการฝกอบรมเม่ือไดรับ 

การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูทำหนาที่

สอบสวนคดรีะดับรองผูบังคับการ 

 

- จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

ที่ผานเกณฑการฝกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

ดานการสอบสวน ไมนอยกวารอยละ 80 

กมค.(สบส.) กมค.(สบส.) 94,400 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน  

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

7. หลักสูตรประกาศนียบัตรดานการ

สืบสวนสอบสวนคดีอาญา (กรณีพิเศษ) 

- จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

ที่ผานเกณฑการฝกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

ดานการสอบสวน ไมนอยกวารอยละ 80 

กมค.(สบส.) กมค.(สบส.) 4,468,510 

 

 

8. หลักสูตรการพัฒนาผูทำหนาที่นิติกรฯ 

และหลักสูตรสำหรับผูทำหนาท่ีตรวจสอบ

สำนวนฯ ระดับ รอง สว. 

- จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

ผานเกณฑไมนอยกวา รอยละ 80 

กมค.(สบส.) กมค.(สบส.) 4,305,350 

 

 

9. หลักสูตรการพัฒนาผูทำหนาที่นิติกรฯ 

และหลักสูตรสำหรับผูทำหนาท่ีตรวจสอบ

สำนวนฯ ระดับ สว. ขึน้ไป 

- จำนวนผูเขารับการฝกอบรม 

ผานเกณฑไมนอยกวา รอยละ 80 

กมค.(สบส.) กมค.(สบส.) 3,222,295  
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ยุทธศาสตรที่ 3 ปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 

เปาหมายยทุธศาสตร : สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาที่มผีลกระทบตอความมั่นคงใหดีข้ึน 

ตัวชี้วัดเปาหมายยุทธศาสตร :  

             1.  ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝาระวังแกไขปญหาสถานการณเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา  

                  รอยละ 80*   

           2. ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง 12,613 คดี 

           3. จำนวนคดีดานความมั่นคงลดลงเมื่อเทียบกับ 3 ปที่ผานมาไมนอยกวา รอยละ 5  

           4. รอยละ 75 ของการสกัดก้ันปริมาณยาเสพตดิเปรียบเทยีบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทัง้ประเทศ  

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                    
 

                                                                                                

       
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร (จข.1) 

สยศ.ตร.(ผค.) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1 

การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1 

การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงชายแดนและตรวจสอบ คัดกรอง 

ปราบปรามคนตางดาวไมพึงปรารถนาดีขึ้น 

ตัวชี้วัดประเดน็ยุทธศาสตร 

1. ผลการดำเนินงานตามตวัชีว้ัดดานการปองกันและแกไขปญหา 

   ความมั่นคงชายแดนบรรลเุปาหมาย รอยละ 80 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.2 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบ 

ตอความมั่นคงภายในประเทศ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.2 

การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคงในภาพรวมดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดประเด็นยทุธศาสตร 

1. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปองกนัและแกไขปญหาที่มี 

    ผลกระทบตอความมั่นคงบรรลุเปาหมาย รอยละ 80 

2. จำนวนคดีดานความมั่นคงเฉลี่ย 3 ปยอนหลังลดลง ไมนอยกวา  

    รอยละ 5  
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) 

สยศ.ตร.(ผค.) 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2)

สยศ.ตร.(ผค.) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.3 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.3 

การปองกันและแกไปปญหาอาชญากรรมพิเศษดีขึ้น 

ตวัชี้วัดประเด็นยทุธศาสตร 

1. ผลการดำเนนิงานตามตัวชีว้ัดดานการปองกันและแกไขปญหา 

    อาชญากรรมพิเศษบรรลุเปาหมาย รอยละ 80 

2. ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง 12,613 คดี 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2)

สยศ.ตร.(ผอ.) 
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เปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ  

 มุงสนับสนุนการเรงรัดดำเนินการแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันใหหมดไปตามเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง 

โดยพัฒนากลไกเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหมอยางเปนรูปธรรม วางแผนบูรณาการแกไขปญหาตามลำดับเรงดวนของปญหาที่มีอยู 

การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและผลกระทบที่เปนรูปธรรม โดยมุงเนนกลไกการบริหารจัดการที่มีการบูรณาการในระดับนโยบายและการปฏิบัติ บูรณาการฐานขอมูล 

ดานความมั่นคงและขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนขาวกรอง ความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งเครือขายชุมชนภาคเอกชน และความรวมมือกับตางประเทศ รวมท้ังการ

ดำเนินการแกไขปญหายาเสพติด ที่ถึงแมจะมีการปราบปรามอยางตอเน่ือง แตการจับกุมและดำเนินการทางกฎหมายตอเครือขายการคายาเสพติดรายสำคัญ ยังมีอุปสรรคในการ

ดำเนินงานการแกไขปญหายาเสพติดที่มีแหลงผลิตในประเทศเพื่อนบานเปนความทาทายในการแกปญหายาเสพติดของประเทศไทย เนื่องจากถึงแมจะมีการปราบปรามผูลักลอบ

นำเขา หรือจำหนายยาเสพติดในประเทศไดจำนวนมาก แตไมสามารถใชกฎหมายของไทยในการขจัดแหลงผลิตยาเสพติดที่มีอยูในประเทศอื่นได ซึ่งเปนความเสี่ยงที่อาจสงผล 

ตอประเทศไทยในระยะยาว ในดานความมั่นคงทางไซเบอร การขาดแคลนบุคลากรดานไซเบอร เปนความทาทายที่สำคัญสำหรับการเตรียมความพรอมรองรับการแกไขปญหา

ความมั่นคงทางไซเบอรที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตสำหรับดานการคามนุษย การสืบสวนและไดมาซึ่งขอเท็จจริงของการคามนุษยและการคุมครองเหยื่อผูเสียหาย รวมทั้ง 

มีการทุจริตและเขาไปเกี่ยวของของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งเปนอุปสรรคที่สำคัญตอการแกไขปญหาการคามนุษยในประเทศ อยางไรก็ตามเพื่อใหการดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ตามเปาหมาย จึงควรมุงเนนการใหความสำคัญกับการสรางเครือขายภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมทั ้งความรวมมือกับตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน 

ในการแกไขความมั่นคงตาง ๆ รวมกัน การเรงพัฒนาบุคลากรดานไซเบอรใหสามารถรองรับการพัฒนาและวิวัฒนาการของภัยคุกคามทางไซเบอรไดทันทวงที ใหความสำคัญกับ

การจัดตั้งศูนยประสานงานและรับแจงเหตุความมั่นคงในดานตาง ๆ ที่มีระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบทั้งประเทศการสนับสนุนการดำเนินงาน

จากภาคประชาสังคม เอกชน และตางประเทศอยางตอเน่ือง การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเทคนิคการเผชิญเหตุอยางสมำ่เสมอ การบังคบัใชกฎหมายใหสอดคลองกับ

บริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการสรางความเขาใจกับประชาชนและสรางความเชื่อมั่นของประชาชนตอหนวยงานรัฐ มุงเนนใหความสำคัญกับการสงเสริมการอยูรวมกัน

โดยสันติและเคารพตอความเห็นตาง รวมทั้งเสริมสรางความเขาใจอยางถูกตองกับประชาชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเชื่อมั่นและไววางใจตอภาครัฐ ตลอดจนการเรง

กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รองรับนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่และสรางรายไดแกชุมชนในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในพื้นที่ของรัฐบาล  

ใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการเฝาระวังพื้นที่ รวมถึงบูรณาการฐานขอมูลความมั่นคง เพื่อการลดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่และสรางสภาพแวดลอมท่ี

ปลอดภัย รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายเปนไปไดอยางเปนธรรม โดยการบริหารจัดการและแนวทางแกไขปญหา ควรมีการบูรณาการการทำงานของภาครัฐและภาคีเครือขาย 

อำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเครงครัดตลอดจนการสรางความไววางใจของคนในชุมชนตอเจาหนาที่รัฐ และความสำนึกความเปน

พลเมืองเพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและทศันคติที่ดีตอการยอมรับความแตกตางและอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
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 มุงสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับผานกรอบความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคีอนุภูมิภาคและภูมิภาค กับประเทศเพ่ือนบาน นานาชาต ิและองคการ

ระหวางประเทศบนฐานของความสัมพันธอันดี เพื่อเตรียมความพรอมของไทยในการรับมือตอความทาทายดานความมั่นคงและธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

พรอมทั้งรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศดำเนินความรวมมือกับตางประเทศอยางสมดุลโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศ 

รอบบานเพื่อรักษาผลประโยชนรวมกันในทุกมิติ สงเสริมความมั่นคงแบบองครวมใหสามารถปองกันและรับมือกับภัยความมั ่นคงทุกรูปแบบ พรอมทั้งดำเนินการเชิงรุก 

ในการเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคเพื่อมุงลดความเสี่ยงหรือปองกันปญหาที่อาจสงผลกระทบตอประเทศไทยในอนาคต โดยมีปจจัยความสำเร็จที่สำคัญ 

ไดแก ความพรอมของไทยดานการตางประเทศชองทางการแลกเปลี ่ยนขอมูลผานความรวมมือดานการขาว ดานความมั่นคง และเทคโนโลยีและการสื่อสารรูปแบบใหม  

แนวทางการตกลงรวมกนัผานการประชุมหารือระดับนานาชาติและระหวางประเทศและความพรอมของหนวยงานในการนำขอตกลงระหวางประเทศไปปฏบิัติ  
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1 การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 

เปาหมายประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 3.1 การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงชายแดนและตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวไมพึงปรารถนาดีขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรที่ 3.1   

 1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดานการปองกนัและแกไขปญหาความมั่นคงชายแดนบรรลุเปาหมาย รอยละ 80 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข. 2) : สยศ.ตร.(ผค.) 

เรื่อง : การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. หมูบานเปาหมายท่ีดำเนินกิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหา สถานการณชายแดน เพ่ือความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา 4,800 หมูบาน       

           (ตามสถานการณและตามท่ีหนวยควบคุมทางยุทธการมอบหมายในป 2566) 

         2. ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝาระวังแกไขปญหาสถานการณชายแดน ไมนอยกวารอยละ 80* 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3)  : บช.ตชด. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1 – 9 ก. ทท. ส. ปส.  ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. สบร. และ บ.ตร. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  บูรณาการความรวมมือแลกเปล่ียนขาวสาร และพัฒนาระบบแจงเตือนภัยคุกคามชายแดนกบัหนวยงานความมั่นคงของประเทศรอบ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายประชาชนชายแดน  รร.ตชด. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รอบที่ตั้งหนวยและ สรางความสัมพนัธอนัดีกับประเทศ

   รอบบานในระดับพ้ืนที่เสริมความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 3  รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน หมูบาน และชุมชนตามแนวชายแดนตามสถานการณป 2566 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  เฝาระวังรักษาสถานการณชายแดนและรักษาความมั่นคงภายในประเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามสถานการณป 2566 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  สรางความรวมมือกับประเทศรอบบานดานการขาว และการลาดตระเวนรวมเสริมประสิทธิภาพการสกัดกั้น และปองปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง

   ผานชองทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  จัดทำระบบฐานขอมูลกลางของหนวย สนันสนุนงานความม่ันคงชายแดน  

แนวทางการพัฒนาท่ี 7  จัดหาเทคโนโลยีสมัยใหมดานยุทโธปกรณ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ และระบบการสื่อสารใหเทาทันสถานการณและภัยคุกคามทุกรูปแบบในพื้นท่ีชายแดน

   เฝาระวังสูงสุด 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

แผนงาน การปฏิบัติงานดานชายแดน  

การเฝาระวังปองกันชายแดนและพัฒนา

ระบบการแจงเตือน 

- หมูบานเปาหมายที่ดำเนินกิจกรรม 

เฝาระวังและแกไขปญหา สถานการณ

ชายแดน เพ่ือความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา 4,800 

หมูบาน (ตามสถานการณและตามท่ี

หนวยควบคมุทางยุทธการมอบหมาย 

ในป 2566) 

 

ตชด. ตชด. 4,367,246,400 

 

- งบดำเนินงาน 

1,633,420,900 

- งบลงทุน 

2,128,236,400 

- งบเงินอุดหนุน 

240,506,700 

- งบรายจายอ่ืน 

326,585,300 

 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวัง

ชายแดน 

ตชด. ตชด. 

2. โครงการพัฒนาระบบแจงเตือน 

และเฝาระวังสถานการณชายแดน 

ตชด. ตชด. 

3. โครงการเสริมสรางความสัมพันธอันดี

กับประเทศรอบบานในระดับพื้นที่

สนับสนุนภารกิจดานความมั่นคง 

ตชด. ตชด. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

 - ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝาระวัง

แกไขปญหาสถานการณและความมั่นคง

ของรฐั ไมนอยกวารอยละ 70* 

    

4. โครงการตำบลตามแนวชายแดน 

มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

 

- จำนวนการเขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่

เปาหมายตำบลชายแดน 

ไมนอยกวา 56 ตำบล 

 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 

ภ.2-9 

 

10,494,800 
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เรื่อง : การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวท่ีไมพึงปรารถนา 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. จับกุมคนตางดาวท่ีตรวจพบจากบัญชีบุคคลตองหามเขามาในราชอาณาจักรไดรอยละ 100 

        2. ผลักดันคนตางดาวที่กระทำผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักรไมนอยกวา 100,000 คน 

                 3. ความพึงพอใจของคนตางดาวตอการปฏิบัตหินาที่ดานงานบริการของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง ไมนอยกวารอยละ 80* 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : สตม. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. และ บ.ตร. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองใหทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบขอมูลคนเขาเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   งานตรวจคนเขาเมือง ใหครอบคลุมทุกหนางานของ สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการเขาเมืองและพำนักอยูในราชอาณาจกัรอยางเครงครัด โดยการปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ  

   ใหเหมาะสมกับรูปแบบการเดินทางเขาเมืองวิถีใหม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ และวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา ใหมีมาตรฐานและเปนไป 

                               ตามหลักสากล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  จัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ และอาคารสถานที่ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานและผูรบับริการ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  สนับสนนุการดำเนินงานในการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมืองตามท่ีไดรับมอบหมายและประสานความรวมมือกับหนวยงานความม่ันคงท่ีเก่ียวของ  

            เพ่ือบรูณาการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองอยางเปนระบบ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. แผนงาน สกัดก้ันตรวจคัดกรองบุคคล

และพาหนะท่ีไมพึงประสงคเปนภัย 

ตอความม่ันคง และความสงบเรียบรอย    

ไมใหเขามาในราชอาณาจักร  

  - โครงการระบบบริหารจัดการตรวจคน

เขาเมืองแหงชาติ Thailand Immigration 

System (TIS) 

- จับกุมคนตางดาวที่ตรวจพบ 

จากบัญชีบุคคลตองหามเขามา 

ในราชอาณาจักรไดรอยละ 100 

 

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ

โครงการฯ 

 

สตม. 

 

สตม. 

 

 

 

 

 

2,518,000,000 

 

 

 

 

 

- งบคาธรรมเนียมฯ 

 

2. แผนงาน การตรวจสอบควบคุม 

คนตางดาวท่ีพำนักอยูในราชอาณาจักร  

  - โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม 

ผลักดัน และสงกลับคนตางดาวหลบหนี 

เขาเมือง หรือผิดเงื่อนไขการอนุญาตกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566    

 

- ผลักดันคนตางดาวที่กระทำผิด

กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร  

ไมนอยกวา 100,000 คน 

สตม. 

 

สตม. 

 

178,740,345 - เงินกองทุนฯ (กบร.) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

3. กอสรางอาคารที่ทำการที่พักอาศัย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอำนวย 

ความสะดวกงานตรวจคนเขาเมือง 

- รอยละความสำเร็จของการกอสราง

อาคาร 

สตม. 

 

สตม. 

 

178,740,345  

4. แผนงาน ดูแลคนตางดาวระหวาง 

รอการสงกลับออกนอกราชอาณาจักร 

      4.1 โครงการกอสรางสถานกักตัวคน

ตางดาวเพ่ือรอการสงกลับ สตม. แหงใหม 

      4.2 โครงการรักษาพยาบาลเพ่ือผูตอง

กักรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

      4.3 โครงการปองกันโรคติดตอและ

เสริมสรางสุขอนามัยภายในหองกัก  

(IDC HEALTHY) เพ่ือผูตองกักที่รอ 

การสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 

 

 

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ

โครงการฯ 

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ

โครงการฯ 

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ

โครงการฯ 

 

สตม. 

 

สตม. 

 

639,000,000 

 

- งบคาธรรมเนียมฯ 
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เรื่อง : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ำและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบในเขตนานน้ำ 50,000 คร้ัง/ป 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : บช.ก.(รน.) 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.ก.(รน.) 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  เสริมสรางและพัฒนา เพิ่มเทคโนโลยีในระบบตรวจการณ ตลอดจนปรับปรุงหลักสตูรการฝกอบรมปฏิบัติการทางเรือใหมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ออกตรวจเพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และดูแลรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ำ  

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  รวมตรวจการณ ลาดตระเวน รวมทั้งปฏิบัติการทางทะเลรวมกับประเทศเพื่อนบาน และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ  

   ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวของกับกจิการทางทะเลสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  สรางเครอืขายประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียตระหนักรูความสำคัญของทะเล เพื่อสรางความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมทางทะเล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอ่ืน ๆ  

ของงบประมาณ 

โครงการการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ำ 

และการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล 

 

ออกตรวจดูและรักษาความสงบ 

ในเขตนานน้ำ 50,000 คร้ัง/ป 

 

บช.ก. 

(บก.รน.) 

บช.ก. 

(บก.รน.) 

715,875,800 

 

- งบดำเนินงาน 

151,041,500 

- งบลงทุน 

517,762,600 

- งบเงินอุดหนุน 

47,071,700 

- งบรายจายอ่ืน 

498,200 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ 

เปาหมายประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงในภาพรวมดีข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรที่ 3.2   

 1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงบรรลุเปาหมาย รอยละ 80 

 2. จำนวนคดีดานความม่ันคงเฉลี่ย 3 ปยอนหลงัลดลง ไมนอยกวา รอยละ 5 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข. 2) : สยศ.ตร.(ผค.) 

เรื่อง : การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. สถิติการกอเหตุที่เก่ียวของกบัความมั่นคงในภาพรวมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการกอเหตุเกี่ยวกับความมั่นคง 3 ป เฉลี่ยยอนหลัง ไมนอยกวารอยละ 10         

         2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับป 2560 ไมนอยกวา รอยละ 60  

                  3. จำนวนการสูญเสียของเจาหนาที่ตำรวจจากเหตุความม่ันคงเปรียบเทียบคาเฉล่ีย 3 ปยอนหลงั มจีำนวนลดลง ไมนอยกวา รอยละ 10                        

       4. สำนวนคดีความมั่นคงท่ีพนักงานอัยการเห็นพองตองกันกับพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง  ไมนอยกวารอยละ 30 

         5. จับกุมผูกระทำความผิดตอการออกหมายจับในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (ป.วิอาญา) ไมนอยกวา รอยละ 50 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : ภ.9 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ก. ทท. ตชด. สตม. ส. สพฐ.ตร. สกบ. สทส. รพ.ตร. และ บ.ตร. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  บูรณาการการความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 

   เขาถึง พัฒนา” มาใช ในการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาองคความรูใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากลมาประยุกตใชในการแกไขปญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

   อยางตอเนื่อง เพ่ือให บรรลุผลสัมฤทธ์ิโดยตรงตอสาเหตุหลักของปญหา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  เพ่ิมประสิทธภิาพงานดานการขาวและระบบบูรณาการฐานขอมลูดานความมั่นคง เพ่ือวเิคราะหและประเมินสถานการณดานการขาวเชิงรุก 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  เพ่ิมประสิทธภิาพดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผานระบบการดำเนินงานดานความมั่นคง ดวยการใหความสำคัญกับการเฝาตรวจ 

   พ้ืนที่เสี่ยง สรางความเขมแข็ง ของหมูบานและชุมชน 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 5  พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่ใหพรอมตอการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ี ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

            การปองกันและแกไขปญหาภัยแทรกซอน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  พัฒนางานดานการอำนวยความยุติธรรม ฟนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงของประชาชน โดยยึดถือความเปนธรรม และใชกระบวนการ 

   ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 7  พัฒนาระบบกลไกคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกใหความชวยเหลือการเยียวยาเจาหนาที่ รวมถึงผูไดรับผลกระทบจาก

   เหตุการณการกอเหตุรุนแรง อยางทั่วถึงและเปนธรรม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 8  สรางการรับรูและความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและการดำเนินงานของเจาหนาที่ตำรวจในพ้ืนที่ รวมทั้งเฝาระวังแนวคิดสุดโตงที่เผยแพรสูกลุมผูปกครอง 

   ครอบครวั สตรี เยาวชน ทั้งในและระงับยับยั้งการบมเพาะเยาวชน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาซึ่งอยูในพ้ืนที่ นอกพื้นท่ี และในตางประเทศ 

   อยางทั่วถึงเพ่ือปองกันการจดัตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาท่ี 9  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำระบบฐานขอมูล การบูรณาการฐานขอมูล ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัต ิ

แนวทางการพัฒนาท่ี 10 ปองกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี และกับประชาชนกลุมเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม   

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

แผนดิน (บาท) 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ 

และขนสงและครุภัณฑอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ 

ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต  

 

- ความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 บ.ตร. ก. ปส. ส. 

สตม. ตชด. สพฐ.ตร. 

สทส. และ รพ.ตร. 

395,199,600 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนนิงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม   

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

แผนดิน (บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

2. โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณและ

ครุภัณฑอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ควบคุมสถานการณความไมสงบในเขต

จังหวัดชายแดนภาคใต  

- ความสำเร็จของการจัดหาอาวุธ

ยุทโธปกรณ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 บ.ตร. ก. ปส. ส. 

สตม. ตชด. สพฐ.ตร. 

สทส. และ รพ.ตร. 

192,260,000 - 

3. โครงการกอสราง ปรับปรุง อาคารท่ีทำ

การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม

สถานการณความไมสงบในเขตจังหวัด

ชายแดนภาคใต  

- ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 และ สพฐ.ตร. 357,738,200 - 

4. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ทางยุทธวิธี มว.ฉก.นปพ. 

(ทบทวนยุทธวิธี/แผนเผชิญเหตุ)  

- ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 8,568,000 - 

5. โครงการจัดซื้อโดรนให ฉก.ตร.  - ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 810,000 - 

6. โครงการจัดหายุทโธปกรณสำหรับ กพ.

ตชด. ที่บรรจุใหม 1000 อัตรา  

- ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 และ ตชด. 105,985,000 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

7. โครงการจัดหาครุภณัฑยานพาหนะ

ประจำชุดพนักงานสอบสวนคดีความ

ม่ันคงในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต 

- ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 และ ตชด.. 12,000,000 - 

8. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพฐานปฏิบัติการ

ของ ฉก.ตร. (ปรับปรงุฐาน จำนวน 3 ฉก.) 

- ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 และ ตชด. 13,457,600 - 

9. จัดซ้ือเครื่องตรวจพิสูจนเอกสาร 

เพ่ือพัฒนาการตรวจพิสูจนเอกสาร  

- ความสำเรจ็ของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 และ สพฐ.ตร. 6,420,000 - 

10. จัดซื้อกลองจุลทรรศนเปรียบเทียบลูก

กระสุนและปลอกกระสุนปนในพ้ืนที่ จชต.  

- ความสำเรจ็ของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 และ สพฐ.ตร. 6,000,000 - 

11. พัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน 

ของหองปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน  

ISO 17025/IEC  

- ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 และ สพฐ.ตร. 3,971,840 - 

12. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจเก็บ

ลายนิ้วมือแผงจากวัตถุพยานคดีความ

ม่ันคงและคดีอาญาในพ้ืนท่ี ศจต.  

- ความสำเรจ็ของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 และ สพฐ.ตร. 4,277,000 - 

13. จัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจนยาเสพติด 

พรอมอุปกรณประกอบ 1 ชุด  

- ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

ภ.9 

(ศปก.ตร.สน.) 

ภ.9 และ สพฐ.ตร. 

 

4,000,000 - 
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เรื่อง : การดำเนินการดานการขาวที่มีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. ผลิตขาวกรองท่ีเก่ียวกับความมั่นคงของประเทศ การรกัษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ีที่สงใหกับผูใชขาวและหนวยงานท่ีเกี่ยวของใชประโยชน                                   

           ไมนอยกวา 3,500 เรื่อง/ป 

         2. ความเชื่อม่ันของผูใชขาวตอการดำเนินงานดานการขาวของตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80* 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : บช.ส. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส.  ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. สบร. และ บ.ตร. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  แสวงหาเครือขายความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐเพื่อใหเขาถึงขอมูลขาวสารเชิงลึกในพ้ืนที่เปาหมาย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  จัดทำแผนรวบรวมขาวสาร รวมท้ังพัฒนาเครือขายดานการขาวในประเด็นความมั่นคงสำคัญ และขยายความรวมมือเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลกบัภาคสวนอ่ืน

            นอกภาครัฐ  

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาบุคลากรและเสริมสรางศักยภาพเทคโนโลยี บูรณาการ แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร รวมกับหนวยนอกภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีดานการขาวอยางมีประสิทธิภาพท้ังการเฝาระวังและแจงเตอืนภยัคุกคามลวงหนา กับหนวยงานตาง ๆ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัติ 

งบประมาณ

แผนดิน (บาท) 

แหลงที่มาอ่ืน ๆ  

ของงบประมาณ 

โครงการรวบรวมขาวกรองที่เกี่ยวกับ 

ความม่ันคงของประเทศ การรักษา 

ความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ที่สง 

ใหกับผูใชขาวและหนวยงานที่เก่ียวของ 

ใชประโยชน ไมนอยกวา 3,500 เร่ือง/ป 

- ผลิตขาวกรองท่ีเก่ียวกบัความมั่นคงของ

ประเทศ การรักษาความปลอดภัยของบุคคล

และสถานที่ที่สงใหกับผูใชขาวและหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของใชประโยชน ไมนอยกวา 3,500 

เร่ือง/ป 

บช.ส. บช.ส. 781,477,100 

 

- งบดำเนินงาน 

283,656,600 

- งบลงทุน 

455,798,900 

- งบรายจายอ่ืน 

42,021,600 
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เรื่อง : การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและความสงบเรียบรอย  

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. จำนวนอุปกรณเคร่ืองมือ ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ืองเคร่ืองมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะที่จัดหาได ไมนอยกวารอยละ 50  

           ของกรอบความตองการในแตละป 

         2. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 60* 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : สยศ.ตร.(ผค.) 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส.  ตชด. สตม. สพฐ.ตร. สกบ. รพ.ตร.(นต.) และ ตท.  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  กำหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย โดยออกขอบังคับการจราจร การอำนวยความสะดวก และบรรเทาเหตุเดือดรอนรำคาญแกผูอื่น 

             ซ่ึงอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีชุมนุม และกำหนดใหมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบสถานที่ที่ใชในการชุมนุมและชวงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน 

   คำแนะนำเก่ียวกับเสนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการชุมนุมนอยท่ีสุด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  จัดทำแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ โดยจัดทำคูมือปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558  

   ท้ังในกรณหีลีกเลี่ยงการใชกำลัง ไมอาจหลีกเล่ียงการใชกำลังได ใหใชกำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเทาที่จำเปนรวมทั้งกรณีการเลิกชมุนุม 

   ใหความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  เพ่ิมประสิทธภิาพในดานการสงกำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  ฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะใหมีความเปนมืออาชีพ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการจัดหาอุปกรณเครื่องมือควบคุม

ฝูงชน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  

เรื่องเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุม

สาธารณะ ไมนอยกวา 1 รายการ 

- จัดหาอุปกรณเครื่องมือควบคุมฝูงชน ตาม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องเคร่ืองมือ

ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  

ไมนอยกวา 1 รายการ 

สยศ.ตร.

(ผค.)/สงป. 

สกบ. 975,936,000 

 

- งบรายจายอื่น 

978,558,000 

2. โครงการฝกอบรมขาราชการตำรวจ 

ผูปฏิบัติหนาที่ในกองรอยควบคุมฝูงชน 

ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุม

สาธารณะของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

- จำนวนขาราชการตำรวจซึ่งไดรับมอบหมาย 

ใหดูแลการชุมนุมสาธารณะ  

ไมนอยกวา 35,000 นาย 

สยศ.ตร.(ผค.) สยศ.ตร.(ผค.) 5,877,000 - 

3. โครงการฝกอบรมเจาพนักงานดูแลการ

ชุมนุมสาธารณะซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแล

การชุมนุมสาธารณะของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

- จำนวนขาราชการตำรวจที่ผานเกณฑ 

การฝกอบรม ไมนอยกวา 1,500 นาย 

สยศ.ตร.(ผค.) สยศ.ตร.(ผค.) - - 
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เรื่อง : การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาต ิ 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. ระดับความสำเรจ็ของการบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รอยละ 100 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : ตท. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ตท. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  รักษาความรวมมือดานความมั่นคง เขารวมประชุม/เจรจาจัดทำหรอืลงนามความตกลงระหวางประเทศกับหนวยงานตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยนระหวาง

   ประเทศ ตลอดจนการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลอาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาติ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  รวมประชุมและเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี ในมติิที่เก่ียวของกับการตอตานอาชญากรรมขามชาติและการกอการรายสากล

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  สนับสนนุการสรางบทบาทนำที่สรางสรรคของไทยในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  เพ่ิมประสิทธภิาพของเจาหนาที่ในการสนับสนุนการสรางบทบาทของผูนำของไทยในประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน เพื่อรักษาผลประโยชน

   แหงชาติของไทย และเพื่อผลประโยชนรวมกันของภูมิภาค 

แนวทางการพัฒนาที่ 5  เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติของผูดำรงตำแหนงการฑูตฝายตำรวจ เพื่อสรางบรรยากาศแหงสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรืองในภูมิภาค 
   

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดัแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงท่ีมาอ่ืน ๆ  

ของงบประมาณ 

1.ประชุมหัวหนาตำรวจอาเซียน - ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม  

ไมนอยกวา 1 คร้ัง 

ตท. ตท. 1,100,400 - 

2. ประชุมรวมระหวาง ตร. ไทย - ลาว  

วาดวยความรวมมือดานกิจการตำรวจ 

- ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมรวม 

ระหวาง ตร. ไทย - ลาว วาดวยความรวมมือ 

ดานกิจการตำรวจ ปละ 1 ครั้ง 

ตท. ตท. 2,877,200 

 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

3. อำนวยความยุติธรรมทางกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาตามกรอบสนธิสัญญา

และกฎหมายระหวางประเทศ วาดวยเร่ือง

การสงผูรายขามแดน และการรับตัว

ผูตองหาที่เปนผูรายกลับมาดำเนินคดี 

ตามกระบวนการยุติธรรมของไทย 

- ระดับความสำเร็จของการรบัตัวผูตองหา  

ไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง 

ตท. ตท. 2,468,800  - 

4. สรางภาพลักษณที่ดีและเสนอผลงาน

ของตำรวจในการประชุมในระดับ

นานาชาติในมิติที่เก่ียวของกับการปองกัน

อาชญากรรมขามชาติทุกรูปแบบ 

 

- ระดับความสำเร็จของการเขารวมการประชุม

ระดับนานาชาติท่ีเก่ียวของกับอาชญากรรม

ขามชาติปละ ไมนอยกวา 3 ครั้ง  

ตท. ตท. 944,400 - 

5. สรางเครือขายความรวมมือระหวาง

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 

โดยเฉพาะความรวมมือในกิจการตำรวจ 

การบริหารงานและการประสานงานตาง ๆ 

ที่เอ้ือตอผลประโยชนของประเทศ 

 

- ระดับความสำเร็จของการเขารวมกิจกรรม 

การประชุมการหารือ การสัมมนา 

ระดับหัวหนาตำรวจ ไมนอยกวา 3 ครั้ง 

ตท. ตท. 1,032,600  

 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

6. เสริมสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยน

การเยือนระหวางคณะหัวหนาตำรวจไทย

กับหัวหนาตำรวจญี่ปุน เกาหลี จีน และ

ออสเตรเลีย ในการกระชับความสัมพันธ 

การหารือทวิภาค ีและติดตามพันธกรณี 

ที่ตองดำเนินการระหวางกัน โดยสลับกัน

เปนเจาภาพ  

- ระดับความสำเร็จของคณะตำรวจไทยเยี่ยม

เยือนและหารือทวิภาคีกับญ่ีปุน เกาหลี จีน 

และออสเตรเลีย โดยสลับกันเปนเจาภาพ  

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ตท. ตท. 2,630,000  - 

7. ตรวจเยี่ยมขาราชการตำรวจท่ีไปปฏิบัติ

ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาต ิ

- ระดับความสำเร็จของการตรวจเยี่ยม

ขาราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติภารกิจรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติ ไมนอยกวา  

ปละ 1 คร้ัง       

ตท. ตท. 1,441,625 - 

8. แลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหวาง

กระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐแหงสังคม

นิยมเวียดนาม กับ ตร. 

- ระดับความสำเร็จการเดินทางไปแลกเปลี่ยน

การเยือนระหวางกระทรวงความม่ันคง

สาธารณรัฐแหงสังคมนิยมเวียดนาม กับ ตร. 

ไมนอยกวา ปละ 2 ครั้ง   

ตท. ตท. 308,000 - 

 

 

 



154 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

9. ตรวจเยี่ยมเยือนและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูดำรงตำแหนงการทูต 

ฝายตำรวจไทย 3 ประเทศ 

- ระดับความสำเร็จโครงการตรวจเยี่ยมเยือน

และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดำรง

ตำแหนงการทูตฝายตำรวจไทย 3 ประเทศ  

ไมนอยกวา ปละ 3 ครั้ง     

ตท. ตท. 1,452,000 - 

10. ผลักดัน สนับสนุนและสงเสริมใหมี

การจัดทำความตกลงระหวางประเทศ 

เพ่ือเปนกลไกในการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศและสนับสนุนงานปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการใหมี 

การจัดทำความตกลงระหวางประเทศ  

โดยพิจารณาจากกระบวนงานและขัน้ตอน

ตั้งแตการประสานงาน การเจรจา การประชุม 

การสงหนังสือโตตอบระหวางกัน 

ไมนอยกวา 1 ครั้ง 

ตท. ตท. 918,000 - 

11. แลกเปลี่ยนการเยือนระหวาง ตร. 

กับ กระทรวงความมั่นคงภายในของจีน 

และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

เวียดนาม 

 

- ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  

ไมนอยกวารอยละ 80 

ตท. ตท. 3,057,500 - 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษ 

เปาหมายประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 3.3 การปองกันและแกไปปญหาอาชญากรรมพิเศษดีข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรที่ 3.3   

 1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดานการปองกนัและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 

 2. ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง 12,613 คดี 

 3. สืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถทำสำนวนสง ป.ป.ช. ใหดำเนินการตามกฎหมาย ไมนอยกวา 50 คดี/ป 

 4. การจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ไมนอยกวา 4,158 คดี 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข. 2) : สยศ.ตร.(ผอ.) 

เรื่อง : การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. รอยละ 75 ของการสกัดก้ันปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพตดิท่ีจับกุมท้ังประเทศ  

 2. ขยายผลเครือขายยาเสพติด หรอืตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพตดิ ไมนอยกวารอยละ 50 ของคดีความผิดรายแรงเก่ียวกบัยาเสพติด  

 3. จำนวนประชากรวัยเส่ียง (หวงอาย ุ3 - 29 ป) ตามเปาหมายของแผน มีการสรางภูมิคุมกัน 493,500 คน (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย)  

 4. โรงเรียนมัธยมศึกษาเขารวมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) จำนวน 1,483 โรงเรียน  

 5. พ้ืนที่มีปญหาแพรระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพ่ือเสริมสรางใหมีพื้นที่ปลอดภัย (จำนวน 1,483 หมูบาน/ชุมชน) (โครงการชุมชนยั่งยืนฯ)  

 6. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการดำเนินการปองกันปราบปราม ยาเสพติดของเจาหนาที่ตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80  

 7. สัดสวนคดีอาชญากรรมท่ีมีผูกระทำผิดเกี่ยวของกับยาเสพติด ไมเกิน รอยละ 5 ของคดอีาชญากรรม (คดีอาชญากรรมกลุมฐานความผิดขอหาเกี่ยวกับ ชีวิต 

รางกาย และเพศ และคดีอาชญากรรมกลุมฐานความผิดขอหาเก่ียวกับทรัพย) 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : บช.ปส. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร. สทส.  สกบ. และ บ.ตร. 
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การสกัดกั้นยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ไมใหเขาสูพื้นที่ประเทศไทย และไมใหสงตอไปยังประเทศที่สาม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตามแนวชายแดน 

                              รวมทั้งระบบโลจิสติกส 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สกัดกั้นการนำผานสารตั้งตน และเคมีภัณฑ เพ่ือใชในกระบวนการผลิตยาเสพติดไมใหเขาไปในพ้ืนที่แหลงผลิต 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 บูรณาการขอมูลดานการขาว รวมท้ังการบูรณาการความรวมมือภาคีท่ีเก่ียวของเพ่ือการสกัดก้ันยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 นำเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาชวยในการสกัดกั้นและสืบสวนเครือขายการคายาเสพติด 

การปราบปรามเครือขายการคายาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปราบปรามและบังคับใชกฎหมายในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด กลุมผูมีอิทธิพล ผูบงการ หรือผูอยูเบื้องหลัง องคกรอาชญากรรมขามชาติ 

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปราบปรามทําลายเครือขายการคายาเสพติด องคกรอาชญากรรมยาเสพติดทางเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทัลในการแลกเปลี่ยน  

                              ซื้อขายยาเสพติด รวมทั้งธุรกรรมการเงินนอกระบบ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 7 ดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐที่มีพฤติการณเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือขายการคายาเสพติด 

การดาํเนินการตอทรัพยสินในคดคีวามผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 8 การบังคับใชมาตรการตรวจสอบทรัพยสิน ภายใตประมวลกฎหมายยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 9 การบูรณาการกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินการตอทรัพยสินในคดี ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือตัดวงจรทางการเงินที่สนับสนุนเครือขาย 

                              การคายาเสพติด 

การบรูณาการฐานการขาวยาเสพติด และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเชื่อมโยงขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุนการสืบสวน จับกุม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 10 การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด โดยการพัฒนาระบบเพ่ือเชื่อมโยงขอมูล การขาวระหวางหนวยงานภายในประเทศและระหวางประเทศ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 11 พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 12 เสริมสราง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปราบปรามเครือขายการคายาเสพติด โดยเสริมสรางศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

                             ดานยาเสพติด พัฒนาทักษะ องคความรู ในดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ การสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือขายการคา ยาเสพติด  

                                  การสืบสวนขยายผลเสนทางการเงินและเทคนิค ยุทธวิธี ในการสืบสวนสอบสวนปราบปรามกลุมเครือขายการคา ยาเสพติด และการใชเทคโนโลยี  

                               เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสและอุปกรณพิเศษ ที่ทันสมัย อยางสม่ำเสมอ 

ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 13 การผลักดันความรวมมือระหวางประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด สารตั้งตนและเคมีภัณฑ ในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํา และการทําลายเครือขาย 

                                  ยาเสพติดระหวางประเทศ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติการรวมใหเกิดผลชัดเจนเปนรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 14 การแลกเปลี่ยนขาวสารดานยาเสพติด การปราบปราม สืบสวน และการประสานการปฏิบัติการเพื่อทําลายเครือขายการคายาเสพติดขามชาติ 

                               รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 15 ประสานความรวมมือระหวางประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งตน และเคมีภัณฑทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส 

                                ระหวางประเทศ 

การปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 16 ใหความรูเพ่ือปองกันยาเสพติด ผาน การเรียนการสอนหลักสูตรใน สถานศึกษาที่เหมาะสมตามชวงวัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 17 สรางการรับรู และสงเสริมกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด รวมท้ังปองกันการเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดในเครือขายสังคมออนไลน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 18 การเสริมสรางการมีสวนรวมของครอบครวั โดยสงเสริมและพัฒนาความรู เพ่ือการปองกันยาเสพติดในครอบครวั 

แนวทางการพัฒนาท่ี 19 การเสริมสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน โดยเฝาระวัง สำรวจกลุมเปาหมายที่เก่ียวของกับปญหายาเสพติดและ 

                                   รวมดูแลชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาและเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปองกันยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 20 การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบการบังคับโทษใหเหมาะสม 

                               และมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 21 การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. ปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต 

และผูคายาเสพติด 

1. ขยายผลเครอืขายยาเสพติด  

หรือตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด  

ไมนอยกวารอยละ 50 ของคด ี

ความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติด 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ 

การดำเนินงานปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวารอยละ 80* 

บช.ปส. บช.ปส. น.  

ภ.1-9 ก. ทท. 

ตชด. และ 

สตม. 

766,502,704  

2. สกัดกั้น ปราบปราม การผลิต  

การคายาเสพติด 

- รอยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณ 

ยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณ 

ยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ 

 

บช.ปส. บช.ปส. น.  

ภ.1-9 ก. ทท. 

ตชด. และ 

สตม. 

1,008,551,490  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

3. สรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ

โรงเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

หรือเทียบเทาโครงการสรางภูมิคุมกัน 

และปองกันยาเสพติด 

1. จำนวนประชากรวัยเสี่ยง (หวงอาย ุ 

3 - 29 ป) ตามเปาหมายของแผนมีการ

สรางภูมิคุมกัน 493,500 คน 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเขารวมโครงการ

ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ  

1 โรงเรียน) จำนวน 1,483 โรงเรียน 

3. พื้นที่มีปญหาแพรระบาดยาเสพติด

เกิดการจัดการเพ่ือเสริมสรางใหมีพ้ืนที่

ปลอดภัย (จำนวน 1,483 หมูบาน/

ชุมชน) 

บช.ปส. บช.ปส. น.  

ภ.1-9 ก. ทท. 

ตชด. และ 

สตม. 

266,422,280  
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เรื่อง : การปองกัน ปราบปราม และดำเนินคดี การกระทำความผิดคามนษุยและความผิดท่ีเก่ียวของ 

ตัวช้ีวัดเรื่อง :  1. การจับกุมผูกระทำความผดิเก่ียวกับการคามนุษยและความผิดที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 300 คน  

 2. พ้ืนที่เสี่ยงไดรับการตรวจเพื่อปองกันปราบปรามการคามนุษย จำนวน 1,000 คร้ัง 

         3. การดำเนินคดีความผิดฐานคามนุษยและความผิดที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 200 คดี  

         4. ความเห็นทางคดีคามนุษยในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นอัยการมีความสอดคลองกัน ไมนอยกวารอยละ 80   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : บช.ก.(บก.ปคม.) 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: บช.น ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส. ตชด. สตม. สอท. สพฐ.ตร. รพ.ตร. สทส.  สกบ. ตท. และ บ.ตร. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ดำเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคามนุษย อยางเครงครัด โดยการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการดำเนินคดีคามนุษย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาระบบฐานขอมูลคามนุษยใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากย่ิงข้ึน โดยการบูรณาการระบบฐานขอมูลในทุกมิติ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  เพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายอยางมปีระสิทธิภาพและทนัตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และบริบทตาง ๆ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  บูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขาย ทั้งในประเทศและระหวางประเทศอยางมีประสิทธภิาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงปญหาคามนุษยแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณ

แผนดิน (บาท) 

แหลงท่ีมาอ่ืน ๆ  

ของงบประมาณ 

การปองกนั ปราบปรามและดำเนินคดีการ

กระทำความผิดคามนุษยและความผิดท่ี

เก่ียวของ  

1.การจับกุมผูกระทำความผดิเกี่ยวกับ 

การคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวของ 

ไมนอยกวา 300 คน 

2.พ้ืนที่เส่ียงไดรับการตรวจเพ่ือปองกัน

ปราบปรามการคามนุษย จำนวน 1,000 คร้ัง 

บช.ก.(ปคม.) บช.ก.(ปคม.) 61,037,300 61,037,300 
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เรื่อง : การปองกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

ตัวช้ีวัดเรื่อง :    1. ความพึงพอใจของประชาชนภายหลังการใชบริการระบบรับแจงความออนไลน ไมนอยกวา รอยละ 60 

  2. จำนวนคดีที่จับกุมผูกระความทำผิดท่ีพำนักและอาศัยอยูในประเทศไทย ในกลุมคดีที่มีแผนประทุษกรรมที่ไดรับมอบหมายผานระบบการรับแจงความออนไลน 

      ไมนอยกวารอยละ 30 

  3. จำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่พนักงานอยัการส่ังฟอง ไมนอยกวารอยละ 70 ของสำนวนคดีท่ีจับกุมได    

  4. ผลการจบักุมคดีอาชญากรรมเฉพาะทางดานเทคโนโลยี จำนวนไมนอยกวา 150 คดี (ปอท.) 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข. 3) : บช.สอท./บช.ก.(บก.ปอท.) 

หนวยปฏิบัติ : บช.น ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร. สทส.  สกบ. และ บ.ตร. 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศงานรับแจงความออนไลน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวิธีการปฏิบัติงาน ในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

   และระงับการแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพวิเตอรท่ีผิดกฎหมายตลอดจนการวเิคราะหและพิสูจนหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาอาคารสถานที่ จดัหาอุปกรณเคร่ืองมือ อุปกรณพิเศษ และระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย เพ่ือรองรบัภารกิจในการปองกันและปราบปราม 

   การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของในการตรวจพิสูจนของกลางเพ่ือนำผลที่ไดไปเปนพยานหลักฐานประกอบสำนวนการสอบสวน 

   ในการดำเนินคดีอาญากับผูกระทำความผิด  

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  จัดทำส่ือและกิจกรรมใหความรู รณรงคเสริมสรางการเรียนรูของประชาชนใหมีความตระหนักรูเทาทันภัยท่ีแฝงมากับการใชเทคโนโลยี 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาศูนยตรวจพิสูจน

พยานหลักฐานดิจิตัล บช.สอท.(ตอท.) 

ตำบลบานใหม อำเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุร ี

- ความสำเร็จในการดำเนินการ 

ตามสัญญาจาง รอยละ 100 

สอท. 

 

สอท. 

(ตอท.) 

 

95,000,000 

 

- 

2. โครงการพัฒนาศูนยปฏิบัติการรกัษา 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  

บช.สอท.(ตอท.) ตำบลบานใหม  

อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุร ี

- ความสำเร็จในการดำเนินการ  

รอยละ 100 

สอท. 

 

สอท. 

 

98,000,000 

 

- 

3. โครงการการจัดหาระบบคนหาและ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือการสืบสวนทางไซเบอร

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

- ความสำเร็จในการดำเนินการ  

รอยละ 100 

สอท. 

 

สอท. 

 

245,000,000 - 

4. โครงการ ปฏิรูประบบงานเอกสารและ 

การประชุมอิเล็กทรอนิกส สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ (Police E-Service) ระยะที่ 2  

- ความสำเร็จในการดำเนินการ  

รอยละ 100 

สอท. 

 

สอท. 

 

41,800,000 - 

5. โครงการพัฒนาระบบติดตามความคบืหนา

ทางคดีภาคประชาชน ระยะท่ี 2  

- ความสำเร็จในการดำเนินการ  

รอยละ 100 

สอท. 

 

สอท. 

 

17,427,000 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

6. โครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส

สถานีตำรวจ ระยะท่ี 2 (Police Diary 

Report (PDAR) Phase 2)  

- ความสำเร็จในการดำเนินการ  

รอยละ 100 

สอท. 

 

สอท. 95,426,900 - 

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมและยกระดับการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีในการ

วิเคราะหขอมูลแบบบูรณาการการเขาถึง

ขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส  

- ความสำเร็จในการดำเนินการ  

รอยละ 100 

สอท. 

 

สอท. 187,170,000 - 

8. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือ

สำหรับฝายปฏิบัติการดานการสืบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

 

- ความสำเร็จในการดำเนินการ  

รอยละ 100 

สอท. สอท. 48,000,000 - 

9. โครงการพัฒนาศูนยตรวจพิสูจน

พยานหลักฐานดิจิทัล  

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามสัญญาจาง 

สอท. สอท. 95,000,000 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

10. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื่องมือสำหรับฝายปฏิบัติการดานการ

สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี สอท.(ตอท.) ตำบลบานใหม 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุร ี

- ความสำเร็จในการดำเนินการ 

ตามสัญญาจาง รอยละ 100 

สอท. สอท. 48,000,000 

 

- 

13. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหกับ ขาราชการตำรวจเพ่ือปรับความรู

เก่ียวกับ คอมพิวเตอรและอาชญากรรม

คอมพิวเตอร 

- จํานวนผูเขารับการอบรม ไมนอยกวา 

160 คน 

 

บช.ก. 

(ปอท.) 

 

บช.ก. 

(ปอท.) 

 

651,900 

 

งปม.จาก กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  

และสังคม 

 

14. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและ

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการทํางานและการ 

ใหบริการประชาชน 

- จํานวนผูเขารับการอบรม ไมนอยกวา 

50 คน 

 

บช.ก. 

(ปอท.) 

 

บช.ก. 

(ปอท.) 

 

104,800 

 

งปม.จาก กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  

และสังคม 

 

20. โครงการอบรมพัฒนาเครือขาย

ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน 

ที่เก่ียวของกับการปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

- จํานวนผูเขารับการอบรม 

ไมนอยกวา 50 คน 

 

บช.ก. 

(ปอท.) 

 

บช.ก. 

(ปอท.) 

 

262,000 

 

งปม.จาก กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  

และสังคม 
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาหมายยทุธศาสตร : เปนองคการนำสมยั มีมาตรฐานสากล และเขาสูระบบราชการไทย 4.0 

ตัวชี้วัดเปาหมายยุทธศาสตร :  

            1. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 80 * 

           2. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานการจัดการองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 

           3. ระดับความสำเร็จในการพฒันาองคการใหทันสมัย เปดกวาง มีขีดสมรรถนะสูง ไมนอยกวารอยละ 80 

           4. ระดับความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลย ีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานดิจิทลัมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ รอยละ 80 

           5. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัดดานการพัฒนาองคกรเพือ่เปนระบบราชการไทย 4.0 บรรลุผลตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 70 

           6. ระดับความผูกพนัของบุคลากรตอสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวารอยละ 80*  

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                    
 

                                                                                                

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร (จข.1) 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดองคกร การสงกำลังบำรุงมีความพรอม 

และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในหนวยงาน 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที ่4.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกำลังบำรุงมีความ

พรอมและเพียงพอตอการปฏบิัติงาน และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วดัประเด็นยุทธศาสตร 

1. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

    ไมนอยกวารอยละ 80 * 

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดดานการพัฒนาองคกรเพ่ือเปนระบบราชการไทย 4.0 บรรลผุล 

    ตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 70 

3. ระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทลัของสำนักงานตำรวจแหงชาติมีสัดสวนหนวยงานอยูในระดับ 

    กลุม High ตามกรอบการวัดของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (สพร.) 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4.2 พัฒนาระบบการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคล 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 

ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ

ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมใิจในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร 

1. ระดบัความผูกพันของบคุลากรตอสำนักงานตำรวจ 

    แหงชาติ ไมนอยกวารอยละ 80* (4 แนวทางตาม 

    แผนแมบท 20 แผนยอยการสรางและพัฒนา 

    บคุลากรภาครัฐ) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเดน็ยุทธศาสตร (จข.2) 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) 

สกพ. 

ประเด็นยทุธศาตรที่ 4.3 เสริมสรางคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.3 

เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับในเร่ืองความโปรงใส 

ตัวชี้วัดประเด็นยทุธศาสตร 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 

   ดำเนินงานของหนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ A  

   (85.00 – 94.99 คะแนน) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) 

จต. 
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เปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ  

  ปจจุบันสำนักงานตำรวจแหงชาติตองดำเนินการตามแนวทางของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

เพ่ือใหระบบบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแหงชาติ มีสวนในการสนับสนุนการดำเนินงานตามเปาหมายของประเทศ ประกอบกับจำเปนตองดำเนินการตามมาตรฐานแนวทางและ

การรายงานผลการปฏิบัติงานผานกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงานจากหนวยงานระดับประเทศ ไดแก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแตละหนวยงานจะมีการติดตาม 

ในรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป  ดังนั้น สำนักงานตำรวจแหงชาติและหนวยในสังกัดควรพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวของในแบบการประเมินตาง ๆ และกำหนดแนวทาง 

ในการดำเนินงานรองรับเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและผานเกณฑการประเมินของหนวยงานขางตน เชน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปเพื่อเปนกรอบในการวางแผน 

การทบทวนและจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป ซึ่งจะตองสอดคลองรองรับกับนโยบายของประเทศ และ ใหความสำคัญกับการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเปนหลัก 

พัฒนาการจัดการดานแผน งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ใหมีความสอดคลองและตอบโจทยซึ่งกันและกัน มุงเนนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแหงชาติ

ใหทันสมัย มีสมรรถนะสูงตอบสนองและกาวทันความเปลี่ยนแปลงไดอยางยั่งยืน ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนใหมีมาตรฐาน และเกิดผลในทางปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง พัฒนาการใหบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ของผูใชบริการ ใหความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อใหประชาชนและผูรับบริการเขาถึงไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว 

โปรงใส หลากหลายชองทาง ตรวจสอบได ไมมีขอจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุมคน จัดระบบใหมีการวางแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการรวมกันระหวาง

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก กำหนดแนวทางและวิธีการในการระดมและนำเอาทรัพยากรมาแบงปนและใชประโยชนกันไดโดยงาย ปรับปรงุแกไขกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ

เพ่ือลดการใชดุลพินิจ ของผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลท้ังระบบ โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกำหนดกฎเกณฑ 

กติกา กระบวนการ ขั ้นตอนการดำเนินงาน การเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื ้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงาน เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ  

สรางความโปรงใส และเรงดำเนินการตามแนวทางของประเทศในการสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาส 

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจางและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน การตื่นตัวและ 

เพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีมีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความเชื่อม่ันและ

มั่นใจใหกับ ผูใหเบาะแส รวมทั้งใชหลักการแกไขปญหาแบบบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหสามารถดำเนินการแกไขรวมกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในลักษณะที่ผูรับบริการทั้งประชาชนและหนวยงานมีสวนรวมในการสรางความเขาใจและเขาถึงปญหาและพัฒนา

ตนแบบกอนนำไปขยายผล และวิเคราะหปญหาและอุปสรรคเพื่อปรับพื้นฐานกอนเขาสูการเปนหนวยงานดิจิทัลในอนาคต นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช เพื่อไปสูระบบ
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ราชการ 4.0  รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบขอมูลขนาดใหญ พัฒนาองคความรู ปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานภายในองคกร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหมมาใชปรับปรงุวธีิ

ปฏบิัติราชการที่ใชหลักฐานและขอมูลเชิงประจักษมากกวาการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสูการเปนรัฐบาลเปดท่ีมีความโปรงใสและคลองตัว โดยนำภาคสวนตาง ๆ เขามาเปนสวน

หนึ่งของการพัฒนาบริการของประชาชน เพ่ือประชาชน และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานดิจิทัล เพื่อใหพรอมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี 

ที่หลากหลาย เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการหนวยงานที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนและผู รับบริการ โดยมุงหมายใหประชาชน 

และผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและเชื่อมั่นตอการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดองคกร การสงกำลังบำรุงมีความพรอมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในหนวยงาน 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1  การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกำลังบำรุงมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และนำเทคโนโลยีดิจิทัล 

                                            มาใชในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเปาหมายยุทธศาสตรที่ 4.1   

 1. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวารอยละ 80* 

 2. ระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของสำนักงานตำรวจแหงชาติมีสัดสวนหนวยงานอยูในระดับกลุม High ตามกรอบการวัดของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)                        

 3. ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวารอยละ 75* 

 4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดานการจัดการองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 

                   5. รอยละของความสำเร็จในการลงนามผูกพันสัญญาตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ ไมนอยกวา รอยละ 88 

 6. รอยละความสำเร็จของการปฏิรปูระบบงานตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 80 

 7. ความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 80* 

                  8. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรม ไมนอยกวา รอยละ 80* 

เจาภาพขับเคลื่อนประเดน็ยุทธศาสตร (จข.2)  : สยศ.ตร.(ยศ.)  

 

 

 

 



168 
 

เรื่อง : พัฒนาองคกรเพื่อเปนระบบราชการไทย 4.0 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดานพัฒนาองคกรเพื่อเปนระบบราชการไทย 4.0 บรรลุผลตามเปาหมาย ไมนอยกวา รอยละ 70 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หนวยหลัก : สยศ.ตร.(ยศ.)/หนวยรวม : สงป. สยศ.ตร. สกบ. สลก.ตร. สตส. สบร. ตท. และ สท. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ทุกหนวยในสังกดั  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

                     ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และกำหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ 

            ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพ้ืนที่ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ปรับปรุงโครงสรางองคกรและพัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล เพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. 2565 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาระบบงานวิจัยใหสามารถนำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีใหเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมาย โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงาน 

   ท้ังในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพ้ืนท่ี และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายของแตละ  

   แผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาที่กำหนดไว สอดคลองกับสถานการณและ ความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือ 

   ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกัน เพ่ือใหเกิด การพัฒนาในทกุ ๆ มิติอยางยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  ปรับปรุงวิธีการทำงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณคาและไดมาตรฐาน โดยเปลี่ยนจากการทำงานดวยมือเปนการทำงานบนระบบดิจิทัล

   ท ั้งหมด   

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  พัฒนาการบริการเดิมและสรางบริการใหมที่สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและขับเคล่ือนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผูใชบรกิาร   

แนวทางการพัฒนาท่ี 7  เปดโอกาสใหประชาชนเสนอความเห็นตอการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติไดอยางสะดวกและทันสถานการณ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 8  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคกรและออกแบบระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย ปราศจากความซ้ำซอน

   ของการดำเนินภารกิจ  

แนวทางการพัฒนาท่ี 9  สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ  

แนวทางการพัฒนาท่ี 10  พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพนัธ สรางการรับรูและเขาใจการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติในรูปแบบตาง ๆ  

              ใหทันตอสถานการณ  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

แผนดิน (บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. พัฒนากระบวนการจัดทำและขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ

ประจำป  

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการ

จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิประจำป รอยละ 100 

สยศ.ตร.

(ยศ.) 

 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

 

 

- - 

2. โครงการประเมินระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 

ตามสัญญาจาง    

สยศ.ตร.

(วจ.) 

สยศ.ตร.(วจ.) 1,750,000  - 

3. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตอ

การใชอุปกรณที่ใชหยุดยั้งบุคคลเพ่ือลดการ

บาดเจ็บและสูญเสียของเจาหนาท่ีตำรวจ 

กรณศึีกษาการใชไมงาม และปนช็อตไฟฟา 

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ สยศ.ตร.

(วจ.) 

สยศ.ตร.(วจ.) 1,759,800 - 

4. พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ สรางการรับรูและเขาใจ 

ในรูปแบบตาง ๆ ใหทันตอสถานการณ  

      - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากรัฐบาล

และสำนักงานตำรวจแหงชาติไดทันตอ

สถานการณ 

- ประชาสัมพันธออกอากาศขาวตนชั่วโมง 

ผานวิทยุฯ ในเครือขายสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

44 สถาน ีท่ัวประเทศ 16 ขาว/วัน                     

สท. สท. - - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  (จข.

4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

แผนดิน (บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

5. ชี้แจงประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณ - รอยละของการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันตอ

สถานการณ ไมนอยกวา รอยละ 100  

(100 ขาว = 100%) 

สท. สท. - - 

6. เพ่ิมชองทางการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

  - ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรปูแบบ

ของสื่อตาง ๆ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลความรูขาวสารของตำรวจ 

ใหประชาชนรับทราบ 

- จำนวนชองทางที่ใชในการประชาสัมพันธ  

ไมนอยกวา 5 ชองทาง 

 

 

สท. สท. - - 

7. พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ สรางการรับรูและเขาใจ 

ในรูปแบบตาง ๆ ใหทันตอสถานการณ  

      - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

จากรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ไดทันตอสถานการณ 

- ประชาสัมพันธออกอากาศขาวตนชั่วโมงผานวิทยุฯ 

ในเครือขายสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ44 สถานี 

ทั่วประเทศ 16 ขาว/วัน                     

สท. สท. - - 
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เรื่อง : การพัฒนางานดานการสงกำลังบำรุง 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. จดัหาและจัดสรรส่ิงอุปกรณไดตามแผนการจัดหาและแผนแจกจาย ไมนอยกวารอยละ 90 

เจาภาพขับเคล่ือนเรื่อง (จข.3) : สกบ. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ทุกหนวยในสังกดั  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตราพัสดุประจำหนวยใหเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานตำรวจแหงชาติ (สภ./สน.) 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  วเิคราะห รวบรวม เสนอคำของบประมาณรายจายประจำป ดานสงกำลังบำรุง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ติดตาม เรงรัด สรุปรายงานผลการบันทึกขอมูลพัสดุในระบบฐานขอมูล POLIS ของทุกหนวยในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  จัดหาส่ิงอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัยใหเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การฝกอบรมและสัมมนาบุคลากรผูปฏบิัติงานดานสงกำลังบำรุง เพ่ือพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัตงิานใหถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  จัดทำระบบฐานขอมลูดานการสงกำลังบำรุง   

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัติ 

งบประมาณ

แผนดิน (บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง - รอยละของความสำเร็จในการลงนามผูกพันสญัญา 

ตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ ไมนอยกวารอยละ 95 

สกบ. สกบ. และ 

ตชด. 

123,548,000 - 

2. ครุภัณฑอาวุธที่มรีาคาตอหนวย 

ต่ำกวา 1 ลานบาท 

สกบ. สกบ. 1,052,500 - 

3. โครงการจัดหาเลเซอรชี้เปาสำหรับพล

ซุมยิงและเคร่ืองวัดความเร็วลม 

สกบ. สกบ. 2,487,000 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดนิ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

4. โครงการจัดหาหุนยนตตรวจการณ 

ทางยุทธวิธ ี

- รอยละของความสำเร็จในการลงนามผูกพันสัญญา 

ตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ ไมนอยกวารอยละ 95 

สกบ. สกบ. 14,700,000 - 

5. โครงการจัดหาเครื่องกีดขวาง

ยานพาหนะพรอมอุปกรณ 

สกบ. สกบ. 2,100,000 - 

6. โครงการจัดหากลองตรวจการณ 

แบบ 2 ตา 

สกบ. สกบ. 8,900,000 - 

7. โครงการพัฒนาการทำลายยุทธภัณฑ

ของกลางและของราชการที่ปลด

ประจำการ 

สกบ. สกบ. 36,000,000 - 

8. โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณหนวย

ปฏิบัติการพิเศษการตอตานการกอการ

รายสากลและการเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการการถวายความปลอดภัย 

สกบ. ตชด. 121,160,000 - 
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เรื่อง : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานและการบริการเปนดิจิทลัสำหรบัประชาชน 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวารอยละ 75* 

         2. มีบริการที่เปนดิจิทัลและรองรับบริการแบบ One Stop Service รอยละ 20 ของการบริการทั้งหมด 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) : สทส. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ทุกหนวยในสังกดั  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริมและใหความรูดานดิจิทัลที่สำคญัแกขาราชการตำรวจใหเหมาะสมกับสายงานและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของกับบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

   ขอบังคับตาง ๆ ใหมคีวามรอบรูและเทาทันตอเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ควบคุมกำกับ และการปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดัการดานดิจิทัล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ออกแบบกระบวนการเขาถึงฐานขอมูลกลางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  จัดทำองคความรูทางดานเทคโนโลยีดิจทิัล ตามอำนาจหนาที่ของแตละหนวยงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอ่ืน ๆ  

ของงบประมาณ 

1. โครงการสถานีโทรทัศนดาวเทียมของ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ (Police TV) 

- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน รวมถึงการนำ

รายการท่ีออกอากาศแลวมาฉายซ้ำตลอด 24 ชั่วโมง 

ทั้งอายุสัญญา 

สทส. สทส. 56,700,000  - 

2. ใหบริการติดต้ัง ตรวจซอมเคร่ืองมือ

ส่ือสารตาง ๆ ทั่วประเทศโดยใหบริการท้ัง

ในและนอกสถานที่ตั้ง 

- ความสำเร็จการใหบริการติดต้ังตรวจซอมเคร่ืองมือ

ส่ือสารตาง ๆ ทั่วประเทศโดยใหบริการ 

ทั้งในและนอกสถานท่ีต้ัง ตามจำนวนที่ไดมีการ 

รองขอ รอยละ 100 

สทส. สทส. 12,290,900 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดนิ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

3. ตรวจซอมศูนยรับแจงเหตุ 191 - ความสำเร็จการตรวจซอมศูนยรับแจงเหตุ 191 

ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด (ยกเวน บช.น.)  

ตามจำนวนท่ีไดมีการรองขอใหตรวจซอม  

รอยละ 100 

สทส. สทส. 2,00,000 - 

4. โครงการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน

แหงชาต ิ

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามข้ันตอน

จัดหา 

สทส. สกบ. 7,372.,880,000 - 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 พัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

เปาหมายประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 4.2ระบบการบริหารงานทรพัยากรบุคคลมีประสิทธิภาพขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรที่ 4.2   

 1. ระดับความผูกพันของบุคลากรตอสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวารอยละ 80 *  (4 แนวทางตามแผนแมบท 20 แผนยอยการสรางและพฒันาบุคลากรภาครัฐ) 

 2. จำนวนขอรองเรียนเจาหนาที่ตำรวจท่ีนำไปสูการดำเนินการทางวินัย ลดลงรอยละ 10 

 3. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 80* 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) : สกพ.  

เรื่อง : การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม และการบริหารจัดการดานบุคลากรท่ีมีประสิทธภิาพ 

ตัวช้ีวัดเรื่อง :  1. คนครองภาพรวมทัง้สำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมต่ำกวารอยละ 70 (ภายใตมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ) 

         2. ขาราชการตำรวจไดรับการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ 90 (บช.ศ.)  

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.2) : หนวยหลัก : สกพ. /หนวยรวม : บช.ศ. และ รร.นรต. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ทุกหนวยในสังกดั  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และ แตงต้ัง บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มคีุณธรรมจรยิธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการ 

   และพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มคีวามกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงเขามาทำงานในสำนักงาน 

   ตำรวจแหงชาติ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การวเิคราะหและกำหนดตำแหนงใหกบัหนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในสวนบังคับบัญชา สวนการศึกษา และสวนบริการ โดยการกำหนด  

   ตำแหนง 

   โดยคำนึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมท้ังความมีประสิทธิภาพและการประหยัด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  แกไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการบรรจุ เพ่ือใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ ฉบับใหม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารกำลังคน ใหมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยดืหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ในทุกขั้นตอน  
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แนวทางการพัฒนาที่ 5  เสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา  

    การคัดเลือก การแตงตั้ง เพื่อเอื้อใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางหนวยในสังกัด 

    ไดอยางคลองตัว 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  สรางระบบการประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหนงของบุคลากรตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกัน 

   การแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 7  สรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรูความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดนิ 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

สรรหาบุคคลภายนอกเปนขาราชการตำรวจชั้น

ประทวนและชั้นสัญญาบัตร และการคัดเลือก

ขาราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเลื่อน

ชั้นเปนสัญญาบัตรในแตละกลุม/งาน/สายงาน/

หนาที่ ของหนวยปฏิบัติและหนวยสนับสนุน 

- คนครองรอยละ 70 ของอัตราอนุญาต 

ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

(ภายใตมาตรการบริหารจัดการกำลังคน

ภาครัฐ) 

สกพ. สกพ. - - 
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เรื่อง : เพ่ิมประสิทธภิาพในการสงเสริมวิชาการและพัฒนาดานการศึกษาใหบุคลากร 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. ขาราชการตำรวจแตละสายงานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัตงิานตามเกณฑที่กำหนด ไมนอยกวารอยละ 70 

                  2. ขาราชการตำรวจไดรับการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ 90 (บช.ศ.)  

         3. บุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 50 

        4. จำนวนนักเรียนนายรอยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสตูรของนักเรียนนายรอยตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 90 

         5. รอยละ 90 ของผูสำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) มากกวาหรือเทากับ 2.75   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) : หนวยหลัก : บช.ศ. /หนวยรวม : รร.นรต. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ทุกหนวยในสังกดั  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ปรับปรุงโครงสรางหนวยฝกอบรมและหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตำรวจใหทันสมัยและตอบสนอง ความตองการในการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม ใหสามารถนำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  จัดการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการตำรวจ ดานการศึกษาอบรม ใหครอบคลุมตำแหนงและตอเนื่องตลอดการรับราขการ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  พัฒนาและสงเสริมวิชาการใหบุคลากรดานการศึกษาอบรม มีความเชี่ยวชาญในแตละสายงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 7  พัฒนาองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เก่ียวของ ตลอดจนเพิ่มทักษะในการประยุกตใชองคความรูที่ไดจากการพัฒนาไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 8  พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบความรูในการปฏิบัติงานใหสามารถนำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเหมาะสมกับแตละสายงาน    

แนวทางการพัฒนาท่ี 9  เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมปรับเปล่ียนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา มีสำนึกในการ

   ปฏบิัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทำ

   ท่ีถูกตอง คำนึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐที่กลายืดหยดั 

   ในการกระทำที่ถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 10  สรางระบบและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และทักษะดานดิจิทัล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 11  เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการตำรวจและกระชับความสัมพันธกับสถาบันการศกึษาและหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 12  จัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาสำนักงานตำรวจแหงชาติใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู 

     สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

     อยางเต็มศักยภาพ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดนิ 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

1. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการระดับบริหาร

ของ บช.ศ. 

- จำนวนขาราชการตำรวจเขารับการสัมมนา

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 463,800 - 

2. โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ขาราชการตำรวจ ของฝายอำนวยการ 

- จำนวนขาราชการตำรวจเขารบัการสัมมนา

ตามโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 547,000  - 

3. โครงการฝกอบรมการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของ บช.ศ. 

 

- จำนวนขาราชการตำรวจเขารับ 

การฝกอบรมตามโครงการฝกอบรม 

ตามโครงการฝกอบรมการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ บช.ศ.  

ไมนอยกวารอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 138,900 - 

4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

ใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ 

(Synthesizer) 

 

- จำนวนขาราชการตำรวจเขารับการ

ฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะหความถ่ี (Synthesizer)  

ไมนอยกวารอยละ 80  

บช.ศ. บช.ศ. 62,300 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดนิ 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

5. โครงการจัดหาโปรแกรมระบบหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสของกองบัญชาการศึกษา  

(E-Library)  

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 

ตามโครงการจัดหาโปรแกรมระบบหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสของกองบัญชาการศึกษา  

(E-Library) 

บช.ศ. 

 

บช.ศ. 12,000,000 

 

- 

6. โครงการจัดหาโปรแกรมระบบการเรียน

การสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของ

กองบัญชาการศึกษา (E-Learning) 

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 

ตามโครงการฯ 

บช.ศ. 

 

บช.ศ. 2,500,000  - 

7. โครงการพัฒนาเพ่ือทบทวนและเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานสำนักการศึกษาและประกัน

คุณภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- ขาราชการตำรวจเขารับการสัมมนา 

ตามโครงการฯ ไมนอยกวา รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 250,800  - 

8. โครงการสมัมนาวิเคราะหความจำเปนใน

การฝกอบรม (Training needs) เพ่ือจัดทำ

แผนการฝกอบรม ของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- จำนวนผูเขารับการสัมมนาตามโครงการฯ  

ไมนอยกวารอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 635,980  - 

9. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษา  

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำป 

- จำนวนผูเขารับการสัมมนาตามโครงการฯ  

ไมนอยกวารอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 695,580 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดนิ 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

งบประมาณ (พ.ศ. 2560-2579) ไปสูการ

ปฏิบัต ิประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
  

  

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรงุ

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา 

- ขาราชการตำรวจที่เขารับการฝกอบรม

หลักสูตรสืบสวนคดีอาญามีความรูความเขาใจ 

ตระหนักรูเคารพสิทธมินุษยชนและปฏิบัติ 

ตอประชาชนดวยความเสมอภาคเปนธรรม 

ปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ ์

หลังการฝกอบรมมากกวากอนเขารับ 

การฝกอบรมไมนอยกวา รอยละ 85 

บช.ศ. บช.ศ. 464,300  - 

11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา

ระดับกาวหนา 

- ขาราชการตำรวจที่เขารับการฝกอบรม

หลักสูตรสืบสวนคดีอาญาระดับกาวหนา 

มีความรูความเขาใจ ตระหนักรูเคารพสิทธิ 

มนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนดวยความ

เสมอภาค เปนธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ

 มีผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมมากกวา 

กอนเขารับการฝกอบรม ไมนอยกวา รอยละ 85 

บช.ศ. บช.ศ. 464,300 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดนิ 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

12. โครงการสัมมนาจัดทำแผน การสอนหลักสูตร

นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียน

นายสิบตำรวจไดรับการปรับปรุง  

ไมนอยกวารอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 847,700 - 

13. โครงการสัมมนาเพ่ือปรับปรุงตำราเรียนหลักสูตร

นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

- ตำราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

ไดรับการปรับปรุงไมนอยกวา รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 847,700  - 

14. โครงการประชุมเตรียมความพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในหนวยท่ี

รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรของ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

- จำนวนผูเขารวมประชุม ไมนอยกวา  

รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 17,810  - 

15. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสำหรับหนวย  

ท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ

ของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- จำนวนผูเขารวมสัมมนา ไมนอยกวา  

รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 466,650  - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดนิ 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

16. โครงการประชุมเตรียมความพรอมการ

ดำเนินการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของ สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำหรับหนวยที่

รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผูบริหาร 

หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- จำนวนผูเขารวมประชุม ไมนอยกวา  

รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 31,010  - 

17. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ สำหรับหนวยที่รับผิดชอบจัด

การศึกษาอบรมหลักสูตรผูบริหาร หลักสูตรพิเศษ

เฉพาะทางและเทคนิค ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

- จำนวนขาราชการตำรวจเขารับการสัมมนา

ตามโครงการฯ ไมนอยกวา รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 434,360  - 

18. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร ดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 

- จำนวนขาราชการตำรวจที่รับผิดชอบงาน

การประกันคณุภาพการศึกษาจากหนวย

ศึกษาอบรมในสังกัดสำนักงานแหงชาต ิ 

เขารับการสัมมนาไมนอยกวา รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 541,950  - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณแผนดนิ 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

19. การฝกอบรมหลักสูตรฝายอำนวยการตำรวจ, 

หลักสูตรสารวัตร, หลักสูตรผูกำกับการ, หลักสูตร

บริหารงานตำรวจชั้นสูง 

- จำนวนผูเขารับการอบรมท่ีผานเกณฑการ

วัดผลการฝกอบรมในแตละหลักสูตร  

ไมนอยกวารอยละ 80 ตอจำนวน 

ผูเขาอบรมทั้งหลักสูตร 

บช.ศ. บช.ศ. 87,620,370  - 

20. ผลิตนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 

 

- ขาราชการตำรวจผานการฝกอบรม  

ไมนอยกวา รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 26,716,200  - 

21. ฝกอบรมทางยุทธวิธีใหขาราชการตำรวจ 

ท่ัวประเทศ 

- ขาราชการตำรวจผานการฝกอบรม  

ไมนอยกวา รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 41,144,600  

 

- 

22. โครงการกอสรางอาคารวิทยาลัยการตำรวจ 

กองบัญชาการศึกษา  

- ผลการดำเนินงานของกิจกรรมภายใต

โครงการบรรลุสำเร็จตามเปาหมาย  

รอยละ 100 

บช.ศ. บช.ศ. 122,255,000  - 

23. โครงการกอสรางปรับปรุงกองบังคับการ

ฝกอบรมตำรวจกลาง  

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 

ตามสัญญาจาง 

บช.ศ. บช.ศ. 40,391,000 

 

- 

24. โครงการกอสรางปรับปรุงศูนยฝกยุทธวิธี

ตำรวจกลาง  

 

- ผลการดำเนินงานของกิจกรรมภายใต

โครงการบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. 184,061,500 

 

- 
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เรื่อง : การพัฒนาคณุภาพชีวิตแกขาราชการตำรวจ 

ตัวช้ีวัดเรื่อง :  1. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการจัดสวัสดิการบานพัก และสวัสดิการอ่ืน ๆ ไมนอยกวารอยละ 60* 

 2. ความสำเร็จของกิจกรรมกอสรางอาคารที่พักอาศัย รอยละ 100 สกพ.(สก.) 

 3. ขาราชการตำรวจมีที่พักอาศัย ไมนอยกวารอยละ 95 สกพ.(สก.) 

 4. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจผูพักอาศัยตอการจัดสวัสดิการบานพัก ไมนอยกวารอยละ 80 สกพ.(สก.) 

 5. ความพึงพอใจของผูมารับบริการ ไมนอยกวารอยละ 80 (รพ.ตร.)  

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) : สกพ. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ทุกหนวยในสังกดั  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ทบทวนและปรับเปล่ียนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา  

   คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของบุคลากรใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลกัษณะงานและภารกิจ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการบานพัก และกอสรางและปรับปรุงอาคารบานพักเพ่ือขาราชการตำรวจ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะรางกายและกีฬาใหแกขาราชการตำรวจ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพขาราชการตำรวจ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หนวยรับผิดชอบ 

งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงที่มาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  (จข.4) ปฏิบัต ิ
งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

1. ซอมแซมอาคารบานพักพักสวนกลาง

สำนักงานตำรวจแหงชาติ    

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 

ตามสัญญาจาง 

สกพ. 

 

สกพ. 7,003,000 - 

2. จัดกิจกรรมวันสำคัญใหกบัขาราชการตำรวจ

และครอบครัว 

ระดับความสำเร็จของการจดักิจกรรม สกพ. สกพ. - - 
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เรื่อง : การสงเสริมใหขาราชการตำรวจยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจรติ โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

            (วินัย และรองเรียน/เฉพาะตัวบุคคล ) 

ตัวช้ีวัดเรื่อง :  1. จำนวนเร่ืองการดำเนินการทางวินัยที่สำนักงานตำรวจแหงชาติส่ังการไดรับการตรวจเรงรัดแลวเสร็จ ไมนอยกวา รอยละ 50 

 2. จำนวนขาราชการตำรวจที่บกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ 100 

 3. จำนวนขาราชการตำรวจที่กระทำผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ 100   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) : หนวยหลัก : จต. สกพ. และ วน. /หนวยรวม สง.ก.ตร. และ บช.ศ. 

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ทุกหนวยในสังกดั  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการเรงรัดการดำเนินการทางวินยั 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจที่บกพรองในการปฏิบัติหนาท่ี 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจที่ถูกรองเรียนกลาวหาวาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดัแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบัติ 

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

แหลงที่มาอ่ืน ๆ 

ของงบประมาณ 

1. โครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานวนิัย  

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

- ระดับความสำเร็จของการฝกอบรมพัฒนา

ประสทิธิภาพผูปฏิบัติงานดานวินัย 

วน. วน. - - 

2. เรงรัดการดำเนินการทางวินัย 

ตามที่สำนักงานตำรวจแหงชาติส่ังการ 

 

- จำนวนเร่ืองที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ส่ังการไดรับการตรวจเรงรัดแลวเสร็จ  

ไมนอยกวารอยละ 50 

วน. วน. - - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดนิ (บาท) แหลงที่มาอื่น ๆ ของ

งบประมาณ 

3. ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ 

ที่บกพรองในการปฏิบัติหนาที่ 

 

- จำนวนขาราชการตำรวจที่บกพรอง 

ในการปฏิบัติหนาที่ไดรับการลงโทษ 

ทางวินัย รอยละ 100 

วน. วน. - - 

4. ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ 

ที่ถูกรองเรียนกลาวหาวาทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

 

- จำนวนขาราชการตำรวจที่กระทำผิด

ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ไดรับการลงโทษทางวนิัย รอยละ 100 

วน. วน. - - 
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ประเด็นยุทธศาตรที่ 4.3 เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

เปาหมายประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 4.3 เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความโปรงใส 

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรที่ 4.3   

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) : จต. 

เรื่อง : เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ(ITA /องคกร) 

ตัวช้ีวัดเรื่อง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของหนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน) 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หนวยหลัก (จข.3) : จต. /หนวยรวม : สตส.  

หนวยรบัผิดชอบหนวยปฏบิัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไก ที่เก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในข้ันตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องตน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สงเสริมการปฏิบติัหนาที่ของขาราชการตำรวจใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยสรางธรรมาภบิาลในการบริหารงาน  

   ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร สนบัสนุนใหเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต 

   ในหนวยงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  สงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการ

   สนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  พัฒนาเคร่ืองมือ เพ่ือสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสทิธิภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  ปรับกระบวนการทำงานดานการปราบปรามการทจุริตเขาสูระบบดิจิทัลการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการปองกัน 

   และปราบปรามการทจุริต เชื่อมโยงระบบขอมูลเร่ืองรองเรียนระหวางหนวยงานบูรณาการงานคดีการพัฒนา และเชื่อมโยงฐานขอมูลที่เก่ียวของกับ  

   การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินที่ทันสมัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  พัฒนาสมรรถนะและองคความรูของเจาหนาที่ ในกระบวนการปราบปรามการทจุริต และการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/  

   องคกรตอตานการทุจริต  
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แนวทางการพัฒนาท่ี 7  ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับ 

   ความโปรงใสในการใชอำนาจกับประชาชนและการแตงตั้งโยกยายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หนวยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใชในการดำเนินงาน 

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม  

(จข.4) 
ปฏิบตั ิ

งบประมาณแผนดนิ (บาท) แหลงที่มาอื่น ๆ  

ของงบประมาณ 

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

- ผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ A  

(85.00 – 94.99 คะแนน) 

 

จต. ทุกหนวย 

ในสังกัด 

- - 
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สวนท่ี 4 

แนวทางการขับเคลื่อน การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
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แนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

และการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
  สำน ักงานตำรวจแหงชาติไดดำเนินการด านแผนปฏิบ ัต ิราชการตามวงจรนโยบาย  

(Policy Cycle) และขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติไปสู การปฏิบัติตามหลักการ

บริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) เพื่อใหเกิดกระบวนการ “ตั้งเปา ปฏิบัติ ตรวจสอบ 

ปรับปรุง” อยางบูรณาการและมีความตอเนื ่อง ผ าน 4 กลไก ดังนี้ 1) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

ของหนวยรองรับ 2) การบูรณาการการขับเคลื่อนหนวยเจาภาพขับเคลื่อนระดับตาง ๆ 3) การรายงานผล 

การดำเนินงาน และ 4) การจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ 

ของปงบประมาณตอไป  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• แนวทางการขับเคลื่อน

กลไกขอ 1 - ขอ 3 กลไกขอ 4 
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  1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวยรองรับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ     

      ใหหนวยในสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวย โดยใชแบบฟอรมตามท่ีปรากฏในสวนภาคผนวก ทั้งนี้ 

หนวยท่ีตองจัดทำแผนรองรับ ประกอบดวย 

      1.1 สวนราชการในสังกัดสำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ/ 

กองบังคับการ

 

1.2 กองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ

(สยศ.ตร. สกบ. สกพ. สงป. กมค. สง.กตร. จต. และ สตส.)

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยในระดับ
กองบัญชาการ เพื่อใชเปนกรอบในการปฏิบัติรองรับ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และสงแผนให สยศ.ตร.(ยศ.) ภายใน 7 มีนาคม 2566

2. สงแผนปฏิบัติราชการฯ ตามขอ 1 
ใหกองบังคับการในสังกัด เพื่อนําไปเปนกรอบแนว

ทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการหรือ
แผนปฏิบัติการของหนวยรองรบั 

สวนราชการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ที่มีฐานะเทียบเทากองบังคับการ 

(สลก.ตร. ตท. สท. สง.ก.ต.ช. บ.ตร. วน. และ สบร.)

จัดทําแผนปฏิบัตริาชการของหนวยในระดับกองบังคับ

การ เพ่ือใชเปนกรอบในการปฏิบัติรองรับการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

และสงแผนให สยศ.ตร.(ยศ.) ภายใน 7 มีนาคม 2566

กองบัญชาการหรือสวนราชการที่มฐีานะเทียบเทากองบัญชาการ

(บช.น. ภ.1-9 บช.ก. บช.ทท. บช.ปส. บช.ส. สตม. บช.ตชด. บช.สอท. สพฐ.ตร. สทส. บช.ศ. รร.นรต. และ รพ.ตร.)

1. จดัทาํแผนปฏิบตัิราชการของหนวยในระดับกองบัญชาการ เพื่อใชเปนกรอบในการปฏิบัติรองรับ
    การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    และสงแผนให สยศ.ตร.(ยศ.) ภายใน 7 มีนาคม 2566

2. สงแผนปฏิบัตริาชการฯ ของหนวยที่ไดจัดทําตามขอ 1 ใหกองบงัคับการในสังกัดเพื่อนําไปเปนกรอบ      
    แนวทางการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบตักิารของหนวยรองรับและขับเคลื่อน
    การดําเนินงานใหเปนรูปธรรม
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 2. การบูรณาการการขับเคลื่อนหนวยเจาภาพขับเคลื่อนระดับตาง ๆ  

  สำนักงานตำรวจแหงชาติ มอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ออกเปน 4 ระดับ ไดแก หนวยเจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร (จข.1)  

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) และ เจาภาพขับเคลื ่อน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (จข.4)  โดยมีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงาน 

ของเจาภาพขับเคลื ่อนแตละระดับ และขับเคลื ่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการที่สอดคลองกัน ตามหลัก

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาภาพขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร (จข.1)  

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร (จข.2) 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง 

(จข.3) 

กำกับดูแล ประชุมชี ้แจง 

ประสานงาน และติดตาม

การดำเนินงานของหนวย

เจาภาพขับเคลื ่อนเรื ่อง 

(จข.3) 

 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ในภาพรวมใหบรรลุ

เป าหมายท ี ่กำหนด 

โ ด ย อ ำ น ว ย ก า ร 

ประสานงาน กำกับ

ด ูแล  การถ  ายทอด

เป  าหมาย ในแต ล ะ

ร ะ ด ั บ แ ล ะ ก า ร

ดำเนินงานของเจาภาพ

ข ับเคล ื ่ อนประเด็ น

ย ุทธศาสตร  (จข.2 ) 

ภายใตยุทธศาสตร  

กำก ับด ูแล ประชุมชี ้แจง 

ประสานงาน และติดตาม

การดำเนินงานของหนวย

เจาภาพขับเคลื่อนแผนงาน 

/โครงการ/ก ิจกรรม ให

บ ร ร ล ุ ผ ล ส ำ เ ร ็ จ ต า ม 

ที่กำหนดไวในตัวชี้วัดเรื่อง 

ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น แ ผ น ง า น /

โครงการ/ก ิจกรรม ของ

ห น  ว ย ร  ว ม ก ั บ หน  ว ย

สนับสนุน (ถามี) ใหบรรลุผล

สำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด  

จข.1 จข.2 จข.3 

เจาภาพขับเคลื่อนแผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม (จข.4) 

จข.4 

Z Y Y1 X 
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 3. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 จากผลการดำเนินการที่ผานมายังพบวามีหนวยงานในสังกัดที่รับผิดชอบเปาหมายและตัวชี้วัด  

ขาดการขับเคลื่อนติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง ทำใหผลการปฏิบัติไมเปนไปตาม

เปาหมายที่กำหนด จะเห็นไดวาในการติดตาม และประเมินผลในปจจุบัน นอกจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ

จะตองขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตามหนาที่ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตรชาติแลวยังตองขับเคลื่อนติดตาม 

ประเมินผล ตัวชี้วัดจากหนวยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ไดนำตัวชี้วัดเหลานั้นมากำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 โดยเม่ือถึงรอบระยะเวลาในการรายงานผลของหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศ และระดับสากล

ขางตน สำนักงานตำรวจแหงชาติจะนำผลการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดไปรายงานตามกรอบการประเมิน

ตาง ๆ มีรูปแบบและวิธีการ ในการรวบรวมผลการดำเนินงาน และหนวยท่ีเกี่ยวของจะตองดำเนินการ ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบ eMENSCR
ประเมนิตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หนวยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติ

ราชการประจำปเปนผูรายงานผล

การดำเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมที่ไดนำเขามูล

เขาสูระบบ eMENSCR ไว โดยตรง 

 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยสำนกังาน

ยุทธศาสตรตำรวจ คัดเลอืกตัวชี้วดัที่สำคัญ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำป เพือ่รายงานผลตามกรอบแนว

ทางการประเมนิ 

 

นำผลการประเมนิคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ที่ไดประเมินตาม

แผนปฏบัิติราชการสำนกังานตำรวจ

แหงชาติ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 ไปใชสำหรับการรายงานผล
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1. การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  1.1 การจัดทำรายละเอียดตัวชี ้ว ัด : หนวยรับผิดชอบหลักตัวชี้ว ัด ทั ้ง 4 ระดับ ไดแก เจาภาพ 

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร (จข.1) เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) เจาภาพขับเคลื ่อนเรื่อง (จข.3)  

และเจาภาพขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (จข.4) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ สงให สยศ.ตร.

(ผาน ยศ.) ภายใน 7 มีนาคม 2566 (พรอมแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณของหนวย) 

  1.2 การรายงานผลการปฏิบ ัติราชการตามแผนปฏิบ ัต ิราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จำนวน 2 ครั้ง คือ รายงานความกาวหนา 

รอบ 6 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัด รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผลและ 

รวบรวมผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1.2.1 สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ (กองยุทธศาสตร)  

                 : รวบรวมผลการดำเนินงานทั้ง 4 ระดับ ไดแก เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร (จข.1) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) และเจาภาพขับเคลื่อนแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม (จข.4) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ภายใน ตุลาคม 2566 

  1.2.2 เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

           : รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจาภาพตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร รายงานผลการ

ดำเนินการ (ปละ 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน (ปลายเดือน เม.ย.) และรอบ 12 เดือน (ปลายเดือน ต.ค.))  

ไปยัง สยศ.ตร.(ผาน ยศ.) ตามระยะเวลาที่กำหนด    

  1.2.3 เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร       

                : รายงานผลการดำเนินการความกาวหนา รอบ 6 เดือน และผลการดำเนินการ 

ตามรายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร ไปยังเจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ตามระยะเวลาที่กำหนด    

  1.2.4 เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง 

                : รายงานผลการดำเนินความกาวหนา รอบ 6 เดือน และ ผลการดำเนินการตาม

รายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดเรื่อง เพื่อสรุป และรายงานผลการดำเนินการ ไปยัง เจาภาพ

ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร ตามระยะเวลาที่กำหนด 

  1.2.5 เจาภาพขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

                : รายงานผลการดำเนินความกาวหนา รอบ 6 เดือน และ ผลการดำเนินการตาม

รายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไปยัง ไปยังเจาภาพขับเคลื่อน

เร่ือง ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

  กรอบแนวทางการประเมิน ผลการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  มีแนวทางการประเมินหลักอยู 2 แบบ ดังน้ี
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กมุภาพนัธ ์  มีนาคม  พฤศจิกายน 66 
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2. การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  สำนักงานตำรวจแหงชาติไดจัดทำกรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกลาว โดยคัดเลือก

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ที่สอดคลอง 

กับตัวชี้วัดจากหนวยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมินผลตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 – 

2566 และการประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขัน (World Economic Forum (WEF)) และ 

(World Competitiveness Ranking (IMD)) ประกอบดวย 3 - 6 ตัวชี้วัด โดยมีองคประกอบการประเมิน  

1) การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) รอยละ 70 และ 2) การประเมินศักยภาพ

ในการดำเนินงาน (Potential Base) รอยละ 30 

  ตารางกรอบการประเมินตัวช้ีวัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน 

Performance Base (รอยละ 70) 3 - 5 ตัวชี้วัด 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน 

Potential Base (รอยละ 30) 1 ตัวช้ีวัด 

- ผลการดำเนนิงานตามยุทธศาสตรชาติ นโยบาย

รัฐบาล โดยนโยบายเรงดวน เชน การฟนฟูเศรษฐกิจ 

มติ ครม. ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

(Agenda KPI) 

- ผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิรูปประเทศ 

- ผลการดำเนนิตามนโยบายสำคัญที่เปนการบูรณา

การรวมกันหลายหนวยงาน (Joint KPIs) 

- ผลการดำเนนิงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ 

งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม

กฎหมาย ภารกิจในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด/

กลุมจังหวัด (Function KPI)/ (Area KPI) 

 

 

 

 

  

- ผลการพัฒนาศักยภาพองคการสูระบบราชการ 4.0 

  ● การพัฒนาองคการสูดิจิทัล (รอยละ 15) 

     การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digitize 

Data) ทั้งขอมูลที่ใชภายในหนวยงาน และขอมูลท่ี

เผยแพรสูหนวยงานภายนอก/สาธารณะ (Open 

Data) 

     การเชื่อมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing 

Data) 

     การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนกลไกหลักในการ

ดำเนินงาน (Digitalize Process) เพ่ือนำไปสู 

การใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส และ 

การใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

(Decision Making) 

     การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุง

กระบวนงาน หรือการใหบริการ (E Service) 

  ● การประเมินสถานะของหนวยงานในการ 

เปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (รอยละ 15) 
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เม.ย. 

ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ                 

ในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. ก.พ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  

มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  

ขออนมุติั ตร. กรอบแนวทาง 
การประเมิน 

คดัเลือกตวัชีวดัตามกรอบแนว

ทางการประเมิน 

จดัทาํคู่มือและขออนุมตัิ ตร. 
ในการประเมินผล 

รายงานความกาวหนา 

รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการดำเนนิการตัวชีว้ัด 

รอบ 12 เดอืน 

เจาภาพระดับนโยบาย เจาภาพขับเคลือ่นกลยุทธ หนวยรับผิดชอบหลกั 

ของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ขับเคลือ่นตัวชี้วัด 

ตร. สรุปผลการประเมินสวนราชการฯ เสนอ นรม. หรือ รอง นรม. 

ที่ไดรับมอบหมายประเมิน และสงผลการประเมินฯ ให สำนักงาน 

ก.พ.ร. รวบรวมสง นรม. หรือ รอง นรม. ที่ไดรับมอบหมาย พรอม

หนวยงานอื่นตอไป 
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4. การจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ ของปงบประมาณตอไป 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการเสนอแผนเขาสู การ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยการจำแนกแผนออกเปน ๓ ระดับ ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติ เปนแผน

ระดับที่ ๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ เปนแผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ ซึ่งเปน

แผนที่จัดทำโดยหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ มีขอสังเกตในการดำเนินการ ไดแก ๑) หนวยงานในสังกัดอาจยัง 

ขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระดับของแผนในปจจุบัน รวมทั้งความสำคัญและความสอดคลองกันระหวาง 

แผนตาง ๆ ซึ ่งอาจสงผลตอการแปลงแผนไปสู การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ๒) สถานการณ 

และบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเปนตองทบทวน ปรับปรุง แนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว 

ในแผนใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในปจจุบัน และ ๓) การขาดขอมูลที่สามารถนำมาใช 

เปนตัวชี้วัด ที่สะทอนเปาหมายการพัฒนาไดอยางครอบคลุม ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

  ปจจุบันการขับเคลื่อนของประเทศไดมีกลไกและแนวนโยบายในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสู

การปฏิบัติทั ้งในสวนของระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เพื ่อเปนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศหลักของประเทศสำหรับการนำเขาขอมูลการดำเนินการตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของของหนวยงานของรัฐ  

อาทิ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน และขอมูลสถิติและสถานการณตาง ๆ นอกจากนี้ มติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร

ชาติ กำหนดใหสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรวมกับสำนักงบประมาณ หนวยงาน

เจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ทั้ง 3 ระดับ (จ.1 - จ.3) และหนวยงานที ่เกี่ยวของ 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมกัน 4 แนวทาง ซึ่งตองเปนการดำเนินการที่มีขอมูลสนับสนุน (data driven)  

บนฐานขอมูลเชิงประจักษ (evidence bace) ประกอบดวย 1) การยึดเปาหมายรวมกัน 2) การวิเคราะหหา

ชองวางการบรรลุเปาหมาย 3) การจัดลำดับความสำคัญของการเสนอโครงการและการจัดทำรายละเอียด

โครงการ และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป เพื่อเปนขอมูลประกอบกระบวนการงบประมาณ  

โดยไดรวมกันวิเคราะหและจัดทำหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) เพื่อบรรลุ

เปาหมายแผนแมบทยอย จำนวน 140 เปาหมายแผนแมบทยอย ซึ่งมีขอสังเกตสำคัญจากการประมวลโครงการ/

การดำเนินงาน ในระบบ eMENSCR ปรากฏวา 1) การดำเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติของ

หนวยงานของรัฐที่ผานมายังไมไดดำเนินการบนฐานขอมูลเชิงประจักษ (evidence bace) 2) การรายงานผล

การดำเนินโครงการ/การดำเนินงานของหนวยงานของรัฐในระบบ eMENSCR ยังไมสามารถสะทอนผลผลิต

และผลลัพธของการดำเนินงานที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผนระดับตาง ๆ รวมทั้ง ยังมีขอจำกัด 

ของความครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบันของขอมูลดานงบประมาณเพื่อประกอบการวิเคราะหความเหมาะสม

ในการติดตาม ตรวจสอบ ความกาวหนาการดำเนินโครงการ  

  จากกรณีดังกลาวขางตน สำนักงานตำรวจแหงชาติ จึงจำเปนตองมุงเนนเรงรัดการจัดทำ (ราง) 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใหแลวเสร็จและทันตอการ

จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป โดยคำนึงถึงความสอดคลองรองรับเปาหมายแผนแมบทภายใต
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ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศ เพื่อสนองและตอบโจทย

แนวทางการพัฒนาของประเทศ โดยมอบหมายใหหนวยในสังกัดดำเนินการตามความรับผิดชอบในฐานะ

เจาภาพขับเคลื่อนตามตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ ดังนี้  
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การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยเจาภาพขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร (จข.1)  

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร (จข.2) 

เจาภาพขับเคลื่อนเร่ือง  

(จข.3) 

1. ประชุมเตรียมความพรอม

และช้ีแจงการดำเนินงานแก

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง

ภายใตเปาหมาย  

 

1. ประชุมเตรียมความ

พรอมกับหนวยเจาภาพ

ระดับตาง ๆ ภายใต

ยุทธศาสตร เพ่ือขับเคล่ือน

การจัดทำแผนปฏิบตัิ

ราชการ การกำหนด

แผนงานทืในการจัดทำ

โครงการ เพื่อขับเคลื่อน

1. ประชุมเตรียมความพรอม

และช้ีแจงการดำเนินงาน

ภายในหนวย และหนวย

สนับสนนุท่ีเก่ียวของ 

ในการขับเคล่ือนเรื่อง 

1. พิจารณาเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาของเร่ืองที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวย 
2. กำหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมรองรับ โดยควรเปนไปตามหลักเกณฑการ

ประเมินโครงการ ไดแก 1) โครงการสงผลตอความสำเร็จตามเปาหมายของเร่ือง   

2) ความจำเปนตองมีหรอืไมมีโครงการ  3) โครงการเปนการจดัทำขอมูลเชิงประจักษ 

เชน มีขอมูลอางอิง รองรับ (ไมใชการกลาวอาง) 4) โครงการมวัีตถุปรสงค ผลผลิต และ

กลุมเปาหมายผูรับประโยชนเปนองคประกอบที่ชัดเจน สามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายของโครงการอยางเปนรปูธรรม 5) โครงการมีแผนการดำเนินงานและกิจกรรม

ที่ชัดเจน เปนไปไดจริง และสงผลโดยตรงตอการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของ

โครงการอยางแทจริง 6) โครงการมีตัวชี้วัดที่สะทอนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

ของโครงการไดอยางเปนรูปธรรม  
3. จัดทำขอมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมตามแบบฟอรมที่ สยศ.ตร. 

กำหนด* 

4. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด เพ่ือแสดงการประเมินผลความสำเร็จของโครงการไดอยาง

ครบถวน* 

5. สงขอมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดตัวชี้วัด ตามขอ 3 และขอ 4 

ใหเจาภาพเรื่องและ ให สยศ.ตร.(ผาน ยศ.) ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

หมายเหตุ : * แบบฟอรมการจัดทำขอมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ

รายละเอียดตัวช้ีวัด ปรากฏในสวนภาคผนวก 

จข.1 จข.2 จข.3 

เจาภาพขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (จข.4) 

จข.4 

Z Y Y1 X 

2. กำกับดูแล การกำหนด

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

และตัวช้ีวัด ใหสอดคลอง

รองรับและสงผลตอการ

บรรลเุปาหมาย 

2. กำกับดูแล พิจารณา  

และตรวจสอบ การกำหนด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

และการแสดงรายละเอียด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

รองรับแนวทางการพัฒนา

ของเร่ืองตาง ๆ ภายใต

เปาหมาย 

3. ใหคะแนนและจดัลำดับ

ความสำคัญแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  

รวมกบัเจาภาพแตละ

3. ใหคะแนนและจัดลำดับ

ความสำคัญแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม   

รวมกับเจาภาพแตละระดับ 

2. กำกับดูแล พิจารณา   

และตรวจสอบ การกำหนด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

และการแสดงรายละเอียด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

รองรับแนวทางการพัฒนา

ภายใตเรื่อง 

3. ใหคะแนนและจดัลำดับ

ความสำคัญแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม  รวมกับเจาภาพ 

แตละระดับ 
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แบบฟอรมการเขียนแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 

 

ช่ือแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม...................................................................................................................... 

 
หนวยงาน.......................................................................................................................................................... 

ความเก่ียวของ (หลกั/สนับสนุน)  

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ : ยุทธศาสตรที่ ....................................................................... 

เปาหมายยุทธศาสตร………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตร………….……….………………………………………………………………………….….………..… 

เรื่องภายใตเปาหมายยุทธศาสตร ………………………………………………………………………………………………………. 

ตัวช้ีวัดเรื่อง....................................................................................................................................................... 

 
ผูประสานงานหลัก............................................................................................................................................. 

โทรศัพท/โทรสาร............................................................................................................................................... 

 
 

(หลัก) ยทุธศาสตรชาติ (Z) ดาน....................................................................................................................... 

(1) เปาหมาย....................................................................................................................................................... 

(2) ประเด็น.........................................................................................................................................................      

(หลัก) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) ประเด็น.................................................................................... 

(1) เปาหมายระดับประเด็น (Y2)........................................................................................................................ 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ............................................................................................................................    

(3) เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)......................................................................................................................  

(4) แนวทางการพัฒนาภายใตแผนยอย.............................................................................................................. 

(5) ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติ (รายละเอียด)................................................................... 

 
(หลัก) ชื่อองคประกอบ (V) ...............................................................................................................................   

ชื่อปจจัยภายใตองคประกอบ (F) .......................................................................................................................   

 

(สนับสนุน) ยุทธศาสตรชาติ (Z) ดาน............................................................................................................... 

(1) เปาหมาย.......................................................................................................................................................      

(2) ประเด็น.........................................................................................................................................................      

(สนับสนุน) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ(Y) ประเด็น............................................................................    

สวนที่ 1 ความเช่ือมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ                         : M1 

   ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนแมบทยอย 
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(1) เปาหมายระดับประเด็น (Y2)........................................................................................................................ 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ............................................................................................................................   

(3) เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1)......................................................................................................................   

(4) แนวทางการพัฒนาภายใตแผนยอย.............................................................................................................. 

(5) ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติ (รายละเอียด)................................................................... 

 
(สนับสนุน) ชื่อองคประกอบ (V) .......................................................................................................................   

ชื่อปจจัยภายใตองคประกอบ (F) .......................................................................................................................   

 

 
 

1) เปาหมายหลัก

................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

2) ตัวช้ีวัด

............................................................................................................................................................................ 

.... ........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

3) หมุดหมาย

............................................................................................................................................................................ 

....... ........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

4) เปาหมายตัวชี้วัดและคาเปาหมายของการพัฒนาระดับหมุด..................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................. ............................................................... 

5) กลยุทธ

............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

6) กลยุทธยอย

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

   ความสอดคลองหวงโซคณุคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนแมบทยอย 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับ (ราง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (ถามี) 
*(หนวยที่ตองขับเคลื่อนแผนฯ มีเฉพาะ บช.ทท. สตม. ภ.2-9 รพ.ตร. สยศ.ตร. สกพ. และ สทส.) 
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1) นโยบายและแผนความม่ันคงที.่..........เร่ือง.................................................................................................. 

2) เปาหมาย....................................................................................................................................................... 

3) ผลสมัฤทธิ.์..................................................................................................................................................... 

4) ตัวชี้วัดที่...................................................................................................................................................... 

5) กลยุทธหลักท่ี................................................................................................................................................. 

6) กลยุทธยอยที ่(ถามี)....................................................................................................................................... 

 

 

 
1) หลักการและเหตุผล..........สถานการณบริบทโลก สังคม องคกรที่เกี่ยวของกับโครงการ ...........จุดออน/

สาเหตุปญหา........สถิติ (อางอิง).........บทบาทของหนวย/มีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนอยางไร.........โครงการ

เกี่ยวกับอะไร.........การดำเนินโครงการแกไขปญหาไดอยางไร..........งานวิจัย (ที่ระบุวาถาดำเนินโครงการ

ลกัษณะนี้แลวชวยแกไขปญหาได (ถามี))…...หนวยงานท่ีเขารวมมใีครบาง......................................................... 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

2)วัตถปุระสงคป

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................  

3) เปาหมาย...................................................................................................................................................... 

    ● เปาหมายเชิงผลผลิตOutput)...............................................................................................................  

    ● เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)........................................................................................................  

    ● ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตอการปดชองวางของเปาหมาย (project's contribution to target gap)       

.....อธิบายวาเม่ือดำเนินโครงการนี้แลวจะสามารถปดชองวางของปจจัยภายใตองคประกอบ ของเปาหมาย

แผนแมบทฯ ที่เลือกอยางไร................................................................................................................................  

    ● ผลที่คาดวาจะเกิด...................................................................................................................................  

    ● ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ...............................................................................................................................  

    ● กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน.....................................................................................................  

4) ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการ.......รายป หรือ ตอเนื่อง ................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 

สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผนและนโยบายวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 (ถามี) 

สวนที่ 3  สรุปเน้ือหาสำคัญของโครงการ (X)                                                       : M2 – M3 



206 
 

 

 

 ระบุกิจกรรมและงบประมาณ (ในตาราง) โดยตองสะทอนความเปนไปไดในการสงผลตอความสาเร็จ

ของโครงการฯ ขั้นตอนของกิจกรรมตองมีความสมเหตุสมผลและสอดคลองกัน ตลอดจนงบประมาณที่คาดวา

จะใชในการดำเนินกิจกรรมตองมีความเหมาะสมและคุมคา (อาจเปรียบเทียบกับโครงการที่ผานมาที่มีลักษณะ

คลายกันเพ่ือประกอบการพิจารณา)  

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 :  

กิจกรรมท่ี 2 :  

 กิจกรรมที่ 3 :  

 กิจกรรมที่ 4 :  

 กิจกรรมที่ 5 :  

 รวมวงเงิน 

 

 
 
 

 

รายการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

งบประมาณ 

(ราง พ.ร.บ.) 

เงินนอก

งบประมาณ 

แผนงาน :    

ผลผลิต/โครงการ :    

กิจกรรม :    

งบดำเนินงาน (ถามี)   

1. คาตอบแทนคาใชสอยและวัสดุ   

    1.1 คาตอบแทน   

         1.1.1 คา.......   

    1.2 คาใชสอย   

         1.2.1 คา.......   

    1.3 คาวัสด ุ   

         1.3.1 คา.......   

2. คาสาธารณูปโภค   

    2.1 คา......   
 

 

 

สวนท่ี  4  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                   : M4 - M5 

สวนท่ี  5  รายละเอียดโครงการ (เช่ือมโยงกับการจัดทำคำของบประมาณฯ) 
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รายการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

งบประมาณ 

(ราง พ.ร.บ.) 

เงินนอก

งบประมาณ 

งบลงทุน    

1. คาครุภัณฑ   

    1.1 ครุภัณฑ.......   

         1.1.1 เครื่อง.......   

2. คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง   

         1.2.1 คา.......   

    1.3 คาวัสด ุ   

         1.3.1 คา.......   

งบรายจายอื่น (ถามี)   

1. คา......   
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สวนที่ 6 รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตัิราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตัวชี้วดั :    

ยุทธศาสตรท่ี   :   

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี :  

กิจกรรม  :   

งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผนดิน(บาท):                                         รายไดหนวยงาน : 

หนวยงานรับผิดชอบตวัชี้วัด : หนวยรบัผิดชอบหลัก :                                                          หนวยรับผิดชอบรวม : 

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผานมา                           

 สูตรคำนวณ (ถามี)     xxxx  x 100    

                                   xxxx  

*ผลการดำเนินงาน : ใหใชวิธกีารคาดการณแนวโนมอนาคต โดยคิดจากฐานสถติิยอนหลัง                                                                                                  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ   

2565 2566 2567 

      * * * 

คำอธิบาย :  (แนวทางทำอะไร  ที่ไหน เมื่อไร กับใคร ผลลัพธของประโยชนท่ีประชาชนหรือสวนราชการไดรบั) 

เกณฑการประเมินถามี) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ป 2566 ป 2567 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.                

2.              

3.              

4.                  

5.             

 

เปาหมายขั้นตน (รอยละ 50) เปาหมายมาตรฐาน (รอยละ 75) เปาหมายขั้นสูง (รอยละ 100) 

       
 
เงื่อนไขการประเมิน :   ขอบเขตการประเมินหรือปจจัยสำเรจ็/ไมสำเร็จ  : วิธีการเก็บขอมูล 

หนวยปฏบิัต ิ:   

ผูรับผิดชอบหลัก    1. xxx     xxx        เบอรติดตอท่ีทำงาน :  x xxxx xxxx       มือถือ : xx xxxx xxxx08              e-mail :    

                        2. xxx     xxx         เบอรตดิตอท่ีทำงาน :  x xxxx xxxx           มือถือ : xx xxxx xxxx08         e-mail :   

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความกาวหนา) 

-การดำเนินการตามข้ันตอน/กิจกรรม   

รอบ 12 เดือน 

-การดำเนินการตามข้ันตอน/กิจกรรม   

-ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 

คาเปาหมายตามกรอบการประเมิน 
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สวนท่ี 5 

ภาคผนวก
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แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการ ของหนวย 

(ช่ือ) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ของ ................................... 

สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

(สรปุสาระสำคัญของแผน) 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) (คัดเลือกเฉพาะที่เก่ียวของจากในแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

1) ยุทธศาสตรชาติ (หลัก) ดาน .................................................................................................................. 

 (1) เปาหมาย .............................................................................................................................. 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร .............................................................................................................. 

 (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ............................................................................... 

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติได

อยางไรบาง)   

2) ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดาน ................................................................................................................. 

 (1) เปาหมาย ............................................................................................................................ 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร ............................................................................................................ 

 (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ............................................................................. 

(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติได

อยางไรบาง) 

X) ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดาน ................................................................................................................ 

 (1) เปาหมาย ........................................................................................................................... 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร ........................................................................................................... 

 (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ............................................................................ 

(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติได

อยางไรบาง 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ยุทธศาสตร/เปาหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ ตอง
อธิบายความสอดคลองโดยละเอียด  
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2.2 แผนระดับที่ 2  

2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 (1) ประเด็น (หลัก) .......................................................................................................................... 

 (1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

  เปาหมายที่ ....................................................................................................... 

  เปาหมายที่ ....................................................................................................... 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ .………………………………………………..…………………………………. 

      (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นของ

แผนแมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือ

รอยละเทาไรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

 (1.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ....................................................................................................... 

  แนวทางการพัฒนา ………………………………..…………………………..………………… 

  เปาหมายของแผนยอย ……………………………………………………………….………… 

  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ …………………………….…….. 

(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผน

แมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอย

ละเทาไรของคาเปาหมายตาง ๆ)  

 (1.X) แผนยอยของแผนแมบทฯ ..................................................................................................... 

  แนวทางการพัฒนา ………………………………………………..…………………………… 

  เปาหมายของแผนยอย ………………………………………………………………..……… 

  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ……………………………..….. 

(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผน

แมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอย

ละเทาไรของคาเปาหมายตาง ๆ)  

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ประเด็นแผนแมบทฯ/แผนยอยของแผนแมบทฯ/เปาหมาย 

 (2 ประเด็น (รอง) .................................................................................................................... 

  (2.1) เปาหมายระดบัประเด็นของแผนแมบทฯ ………………….…………………………………. 

                 เปาหมายที่ ......................................................................................................... 

                            เปาหมายที่ ......................................................................................................... 

                            การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ………………………………..……………………….. 

(กรณีท่ีแผนแมบทฯ มีมากกวา 1 เปาหมาย) 

(กรณทีี่แผนแมบทฯ มีมากกวา 1 เปาหมาย) 
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      (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็น

ของแผนแมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปน

สัดสวนหรอืรอยละเทาไรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

          (2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ .................................................................................. 

                             แนวทางการพัฒนา ……………………………………………………………………………….. 

                             เปาหมายของแผนยอย …………………………………………………………………..……… 

                             การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ...........................................  

(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผน

แมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอย

ละเทาไรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

           (2.X) แผนยอยของแผนแมบทฯ ..................................................................................... 

                             แนวทางการพัฒนา ………………………………………………………………………..………….. 

                             เปาหมายของแผนยอย …………………………………………………………………….………… 

                             การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ............................................... 

(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผน

แมบทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอย

ละเทาไรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ประเด็นแผนแมบทฯ/แผนยอยของแผนแมบทฯ/เปาหมาย 

2.2.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด 19 พ.ศ. 2564 - 2566  

 1) เปาหมาย ............................................................................................................................... 

 2) แนวทางการพัฒนา................................................................................................................. 

 3) การบรรลุคาเปาหมายตามแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ............................................. 

(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทเฉพาะกิจภายใต

ยุทธศาสตรชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวน

หรือรอยละเทาไรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน .......................................................................................................... 

 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป......................................................................................................... 

 2) ขั้นตอนการดำเนนิงาน .......................................................................................................... 

 3) กิจกรรม ................................................................................................................................ 

 4) เปาหมายกิจกรรม ................................................................................................................. 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 

2.2.4  กิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคญั (Big Rock)  

 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรปู.............................................................................................................. 
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 2) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป............................................................................... 

 3) โครงการที่สนับสนุน.............................................................................................................. 

หมายเหตุ :  สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 

2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

 1) วัตถุประสงคท่ี .............................................................................................................................. 

 2) เปาหมายรวมที่ ............................................................................................................................ 

 3) ยุทธศาสตรที่ ..............(หลกั)........................................................................................................ 

  เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ ................................................................................................. 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ............................................................................................................. 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ............................................................................................................. 

 (3.X) แนวทางการพัฒนาที่ ................................................................................................... 

 4) ยุทธศาสตรที่ .................(รอง)...................................................................................................... 

 เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ ................................................................................................. 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ............................................................................................................. 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ............................................................................................................. 

 (4.X) แนวทางการพัฒนาที่ ................................................................................................... 

 X) ยุทธศาสตรที่................. (รอง)..................................................................................................... 

  (X.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี...................................................................................... 

  (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 

  (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 วัตถุประสงค/เปาหมายรวม/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาหมาย

ระดับยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

 

2.2.6 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

 1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ี ....................................................................................... 

 2) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรบันโยบายที่ ......................................... 

 3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ................................................................................................ 

 4) ตัวชี้วัด ............................................................................................................................ 

 5) กลยุทธ ........................................................................................................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ/แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ/เปาหมาย/ 

กลยุทธ 
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2.3 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2566 

 1) ยุทธศาสตรที่ ..............(หลกั)........................................................................................................ 

 (1.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ ........................................................................................ 

 (1.2) ตวัชี้วัดเปาหมายที่ ......................................................................................................... 

 (1.3) ประเด็นยุทธศาสตร........................................................................................................ 

 (1.4) เปาหมายประเด็นยุทธศาสตร......................................................................................... 

 (1.5) ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร............................................................................................ 

 (1.6) เรื่อง............................................................................................................................... 

 (1.7) ตัวชี้วัดเร่ือง.................................................................................................................... 

 (1.8) แนวทางการพัฒนา 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1...……………..................................................................... 

                 แนวทางการพัฒนาที่ 2...……………..................................................................... 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3...……………..................................................................... 

  แนวทางการพัฒนาที่ 4...……………..................................................................... 

 2) ยุทธศาสตรที่ ..............(หลกั)........................................................................................................ 

 (2.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ ........................................................................................ 

 (2.2) ตัวชี้วัดเปาหมายที่ ......................................................................................................... 

 (2.3) ประเด็นยุทธศาสตร........................................................................................................ 

 (2.4) เปาหมายประเด็นยุทธศาสตร......................................................................................... 

 (2.5) ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร............................................................................................ 

 (2.6) เรื่อง............................................................................................................................... 

 (2.7) ตัวชี้วัดเร่ือง.................................................................................................................... 

 (2.8) แนวทางการพัฒนา 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1...……………..................................................................... 

                 แนวทางการพัฒนาที่ 2...……………..................................................................... 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3...……………..................................................................... 

  แนวทางการพัฒนาที่ 4...……………..................................................................... 

 3) ยุทธศาสตรที่ ..............(หลกั)........................................................................................................ 

 (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ ........................................................................................ 

 (3.2) ตวัชี้วัดเปาหมายที่ ......................................................................................................... 
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 (3.3) ประเด็นยุทธศาสตร........................................................................................................ 

 (3.4) เปาหมายประเด็นยุทธศาสตร......................................................................................... 

 (3.5) ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร............................................................................................ 

 (3.6) เรื่อง............................................................................................................................... 

 (3.7) ตัวชี้วัดเร่ือง.................................................................................................................... 

 (3.8) แนวทางการพัฒนา 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1...……………..................................................................... 

                 แนวทางการพัฒนาที่ 2...……………..................................................................... 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3...……………..................................................................... 

  แนวทางการพัฒนาที่ 4...……………..................................................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 แผนระดับท่ี 3 โดยสามารถเปนไดทั้งแผนระดับ 3 ของ
หนวยงานเอง และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีแผนระดับ 3 ท่ีเกี่ยวของ) 

สวนท่ี 3 สาระสำคญัของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ........) 

3.1 การประเมินสถานการณ ปญหา และความจำเปนของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ........) 

(อธิบายถึงความจำเปนที่จะตองมีแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณที่เก่ียวของ) 

.................................................................................................................................................................... 

3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ........) 

3.2.1 วัตถุประสงค 

3.2.2 เปาหมายและตัวชี้วัด 

 1) เปาหมาย 

 2) คาเปาหมาย 

          3) ตัวชี้วัด 

3.2.3 แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ตองมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยที่การดำเนินการจะตองสามารถไปสู

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่หนวยเก่ียวของไดอยางเปนรูปธรรม) 

 1)  เปาหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ตัวชี้วัดเชิง outcome)  

 2) กิจกรรมที่ตองดำเนินการ (จำแนกตามปงบประมาณ) / ผู ร ับผิดชอบ (หนวยในสังกัด) / การ

ติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม) 
 

3.2.4 โครงการสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ  (ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย (ถามี)) 

1)  โครงการ.............................(หนวยงาน) 

2) โครงการ.............................(หนวยงาน) 
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3) โครงการ.............................(หนวยงาน) 

 

 

3.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปดำเนินการ (หนวยในสังกัด ตร.)  

(อธิบายถึงบทบาท หนาที่ กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในการนำไปสูการปฏิบัติไดอยางประสบ

ผลสำเร็จ................………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

3.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. .... 

3.4.1 ประมาณการรายไดของหนวย (กรณีสวนราชการมีรายได) 

หนวยงานในสังกัด แหลงรายได (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ลานบาท) 

บก....................... คาธรรมเนียม.......  

คาปรับ.......  

ดอกเบี้ย.......  

คาเชา.......  

...........  

...........  

รวมทั้งสิ้น    
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ....................ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3.4.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด .......................................................................................................................................................................... ลานบาท  

ยุทธศาสตรที่ 1 .....................................................................................................................................................................................(กำหนดจากภารกิจหลักของหนวย) 

เปาหมายยุทธศาสตร .................................................................. ตัวชี้วัด..................................................................................................................................................... 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.1 ........................................................... ตัวชี้วัด..................................................................................................................................................... 

เรื่อง.............................................................................................. ตัวชี้วัด..................................................................................................................................................... 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง................................................................... ตัวชี้วัด........................................................................................................................................................................................ 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง................................................................... ตัวชี้วัด........................................................................................................................................................................................ 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.2 ................................ ตัวชี้วัด........................................................................................................................................................................................ 

เรื่อง................................................................... ตัวชี้วัด........................................................................................................................................................................................ 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง................................................................... ตัวชี้วัด........................................................................................................................................................................................ 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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ยุทธศาสตรที่ 2 ...............................................................................................................................................................................................................(ภารกิจหลักของหนวย)  

เปาหมายยุทธศาสตร...................................................ตัวชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.1 ..........................................ตวัชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.2 ..........................................ตวัชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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ยุทธศาสตรที่ 3 ...............................................................................................................................................................................................................(ภารกิจหลักของหนวย)  

เปาหมายยุทธศาสตร...................................................ตัวชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.1 ..........................................ตวัชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.2 ..........................................ตวัชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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ยุทธศาสตรที่ 4 ...............................................................................................................................................................................................................(ภารกิจหลักของหนวย)  

เปาหมายยุทธศาสตร...................................................ตัวชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1 ..........................................ตวัชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1 ..........................................ตวัชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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ยุทธศาสตรที่ 5 ...............................................................................................................................................................................................................(ภารกิจหลักของหนวย)  

เปาหมายยุทธศาสตร...................................................ตัวชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5.1 ..........................................ตวัชี้วัด............................................................................................................................................................................. 

เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตวัชี้วัด.............................................................................................................................................................................. 

    ลานบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผนดิน 

แหลงท่ีมาอื่น ๆ 

ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที…่.. รวม     

 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     

 แผนงาน............     

                โครงการ............     

                โครงการ............     

โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       

*หมายเหตุ : Template นี้เปนแบบฟอรมใหหนวยในสังกัดใชในการสรุปขอมูลแผนของหนวยงาน โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนท้ัง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ

ของหนวยงานเพื ่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ทั้งนี้ หนวยงานสามารถกำหนดโครงสรางของแผนฯ ไดตามความเหมาะสม โดยขอใหมีขอมูลตาม Template  

ท่ีกำหนดใ
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แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด 

และแบบรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัตริาชการสำนกังานตำรวจแหงชาติ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วดั :    

ยุทธศาสตรท่ี   :   

เปาหมายยุทธศาสตรที ่:  

กิจกรรม  :   

งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผนดิน(บาท):                                         แหลงท่ีมาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 

หนวยงานรับผิดชอบตวัชี้วัด : หนวยรบัผิดชอบหลัก :                                                          หนวยรับผิดชอบรวม : 

ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผานมา                           

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ   

2564 2565 2566 

         

 สูตรคำนวณ (ถามี)     xxxx  x 100    

                                   xxxx  

คำอธิบาย :  (แนวทางทำอะไร  ที่ไหน เมื่อไร กับใคร ผลลัพธของประโยชนท่ีประชาชนหรือสวนราชการไดรับ) 

เกณฑการประเมินถามี) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ป 2565 ป 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.                

2.              

3.              

4.                  

5.             

 

เปาหมายขั้นตน (รอยละ 50) เปาหมายมาตรฐาน (รอยละ 75) เปาหมายขั้นสูง (รอยละ 100) 

       
 
เงื่อนไขการประเมิน :   ขอบเขตการประเมินหรือปจจัยสำเร็จ/ไมสำเร็จ  : วิธีการเก็บขอมูล 

หนวยปฏบิัต ิ:   

ผูรับผิดชอบหลัก    1. xxx     xxx        เบอรติดตอที่ทำงาน :  x xxxx xxxx       มือถือ : xx xxxx xxxx08         e-mail :    

                        2. xxx     xxx        เบอรติดตอท่ีทำงาน :  x xxxx xxxx       มือถือ : xx xxxx xxxx08         e-mail :   

คาเปาหมายตามกรอบการประเมิน 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความกาวหนา) 

-การดำเนินการตามข้ันตอน/กิจกรรม   

รอบ 12 เดือน 

-การดำเนินการตามข้ันตอน/กิจกรรม   

-ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวดั 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วดั :  ฝกอบรมนายตำรวจทำหนาที่ถวายความปลอดภัย จำนวน (4,000 คน) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

เปาหมายยุทธศาสตรที ่1.2  :  คนไทยมีความจงรักภกัดี ซื่อสัตย พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลกัของชาติ/สนับสนนุและเสริมสรางการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม : สงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

หนวยงานรับผิดชอบตวัชี้วัด : สยศ.ตร.(ผก.)                                                 หนวยปฏิบติัขอรับเงิน :  ทกุหนวยในสังกัด 

งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผนดิน(บาท):                                         แหลงที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 

ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผานมา 

 

 

 

 
 

คำอธิบาย : ..................................................   

เกณฑการประเมิน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดำเนินการตามสถานการณที่ผานมา             

2.จัดทำโครงการและนำเสนอผูบังคับบญัชา             

3.ขออนุมัติงบประมาณฯ และจัดเตรียมการฝกอบรม             

4.ดำเนินการจัดฝกอบรม             

5.รายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน และผลการฝกอบรมฯ รอบ 12 เดือน 

เสนอผูบังคบับัญชาเพ่ือทราบ      

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายขั้นต่ำ (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

ข้ันตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 4 นายตำรวจฯ ผานการฝกอบรมจำนวน 4,000 คน 

 

 
 

เงื่อนไขการประเมิน :  ฝกอบรมขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรทำหนาที่ถวายความปลอดภยัตามแผนท่ีกำหนด 4,000 นาย และสามารถปรับเปลี่ยนเปาหมายไดหากเกิดสถานการณท่ีมีผลตอการดำเนินการ   

หนวยปฏบิัต ิ:  สยศ.ตร.(ผก.) 

รับผิดชอบตัวชี้วดัหลัก : 1. xxx     xxx  เบอรติดตอที่ทำงาน :  x xxxx xxxx   มือถอื : xx xxxx xxxx08      e-mail :   2.xxx     xxx   เบอรติดตอท่ีทำงาน :  x xxxx xxxx   มือถอื : xx xxxx xxxx  e-mail :    

คาเปาหมายตามกรอบ 

การประเมิน 

การรายงานผล 

 รายงานฯ รอบ 6 เดือน  

 (รายงานความกาวหนา) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

  รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ดั 

ตัวอยางที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ    

2564 2565 2566 

นายตำรวจทำหนาที่ถวายความปลอดภยัท่ีผานการฝกอบรม คน - - 904  
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วดั : จำนวนผูมารับบริการสุขภาพ 680,000 ราย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาหมายยุทธศาสตรที ่4.2 :  ระบบการบริหารงานทรพัยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความรกั เช่ือมั่นและศรัทธาตอองคกร 

กิจกรรม : การใหบริการสุขภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบตวัชี้วัด : โรงพยาบาลตำรวจ 

งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผนดิน(บาท):                                         แหลงท่ีมาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 

ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผานมา (ถามี) 

 
 

คำอธิบาย : การนับจำนวนผูมารับบริการสุขภาพ เปนจำนวนรายที่มารับบริการท่ีแผนกตาง ๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ 

เกณฑการประเมิน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ..ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษา วิเคราะหขอมูล และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผานมา             

2.กำหนดแผนงาน/ขั้นตอนในการรวบรวมสถิติผูมาใชบริการ             

3.ดำเนินเก็บรวบรวมสถิติผูมาใชบริการสุขภาพ             

4. จัดทำแบบรายงาน สงป.301              

5.รายงานสรุปผลการดำเนินการใหสำนกังานแหงชาตแิละหนวยเก่ียวของทราบ               

 

 

 

 

 

 

 

  
เปาหมายขั้นต่ำ (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

575,500 680,000 ราย 784,500 ราย 

 

เงื่อนไขการประเมิน : ผูมารับบริการสขุภาพ ที่ รพ.ตร. มีจำนวนไมนอยกวา 680,000 ราย  

หนวยปฏบิัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด รพ.ตร. 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญิง ทิพยสุดา  ขวัญอยู  ผกก.ยศ.บก.อก.รพ.ตร. เบอรที่ทำงาน  0 2207 6045 2. พ.ต.ท.ชยพัทธ  ศรีสวัสดิเตโชดม สว.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.  ที่ทำงาน  0 2207 6045 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความกาวหนา) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ดั 

ตัวอยางที่ 2 

คาเปาหมายตามกรอบการประเมิน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด 
หนวยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ     

2564 2565 2566 

จำนวนผูมารับบริการสุขภาพ ราย 867,013 731,549 69,821  
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                       รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบัิติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาต ิประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตวัชี้วัด : จำนวนขาราชการตำรวจทั้งประเทศเขารับการตรวจสุขภาพประจำป ไมนอยกวารอยละ 80 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 4.2 :  ระบบการบริหารงานทรพัยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพภาคภมูิใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความรัก เช่ือมั่นและศรัทธาตอองคกร 

กิจกรรม : การใหบริการสุขภาพ 

หนวยงานรบัผิดชอบตัวชี้วัด : โรงพยาบาลตำรวจ 

งบประมาณที่ใชในการดำเนนิการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผนดิน(บาท):                                         แหลงท่ีมาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 

ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผานมา  
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

หนวยวัด 
ผลการดำเนนิงาน ปงบประมาณ   

2564 2565 2566 

จำนวนขาราชการตำรวจทั่วประเทศ  นาย xxx xxx xxx 

จำนวนเขารับการตรวจสุขภาพประจำป นาย xx xx xx 

 รอยละ 81.10 85.14 100.00 

 สูตรคำนวณ     ขาราชการตำรวจที่รับการตรวจสุขภาพประจำป 2565  x 100 

                              ขาราชการตำรวจท่ัวประเทศ (2566) 

คำอธิบาย : ดำเนินการตรวจสุขภาพและรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปใหกับขาราชการตำรวจท่ัวประเทศ 

เกณฑการประเมนิ  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ป 2565 ป 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ..ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดทำโครงการและนำเสนอผูบังคบับัญชา             

2.จัดทำ TOR และขออนุมัติงบประมาณการดำเนินการ              

3.ดำเนินการจัดหาผูรับจาง              

4.ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปใหกับขาราชการตำรวจ             

5.รวบรวมรายงานผลการตรวจสุขภาพ              

6.รายงานผลการดำเนินการ เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายขั้นต่ำ (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขั้นสูง (100) 

รอยละ53 รอยละ 80 รอยละ 100 

 

เงื่อนไขการประเมิน : จำนวนขาราชการตำรวจทั่วประเทศ เขารับการตรวจสุขภาพประจำป ไมนอยกวา รอยละ 80  

หนวยปฏิบัต ิ: กลุมงานเวชศาสตรครอบครัว รพ.ตร., โรงพยาบาลดารารัศมี, โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ 

ผูรับผดิชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญงิ ทิพยสุดา  ขวัญอยู  ผกก.ยศ.บก.อก.รพ.ตร. เบอรที่ทำงาน  0 2207 6045 2. พ.ต.ท.ชยพัทธ  ศรสีวัสดิเตโชดม สว.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.  ทีท่ำงาน  0 2207 6045 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความกาวหนา) 

- การดำเนินการตามข้ันตอน กิจกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามข้ันตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 

ตัวอยางที่ 3 

คาเปาหมายตามกรอบการประเมิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วดั : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามสัญญาจาง    

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาหมายยุทธศาสตรที ่4.2 :  ระบบการบริหารงานทรพัยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหินาท่ี มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาตอองคกร 

กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการท่ีพกัอาศยั 

หนวยงานรับผิดชอบตวัชี้วดั : หนวยรบัผิดชอบหลัก :  สำนกังานกำลังพล                  หนวยรับผิดชอบรวม :   

งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ  : วงเงนิ (บาท) : 2,684,119,200.-                 งบประมาณแผนดิน(บาท) : 2,684,119,200.-                        แหลงที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 

ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานท่ีผานมา : - 

คำอธิบาย :   

เกณฑการประเมินถามี) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ป 2565 ป 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษา วิเคราะหขอมูล และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผานมา             

2.แตงคณะกรรมการกำหนด TOR ตามสัญญาจาง/ทำสัญญาจัดซื้อจัดจาง             

3.ดำเนินการตามข้ันตอนของ TOR ของสญัญาจาง             

4.ตรวจสอบการสงมอบงวดงานตามกำหนด             

5.รายงานผลฯ รอบ 6 ,12 เดือน และเสนอผูบังคับบัญชาทราบ              

คาเปาหมายตามกรอบการประเมิน 

เปาหมายขั้นตน (รอยละ 50) เปาหมายมาตรฐาน (รอยละ 75) เปาหมายขั้นสูง (รอยละ 100) 

ข้ันตอนท่ี   2  ขั้นตอนท่ี 3   ข้ันตอนท่ี 5  
 
เงื่อนไขการประเมิน : สามารถดำเนินการจัดซื้อจางครบทุกสัญญา    

หนวยปฏบิัต ิ:  กองสวัสดิการ สำนกังานกำลังพล 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. xxx   xxx เบอรติดตอที่ทำงาน :  x xxxx xxxx   มือถือ : xx xxxx xxxx08      e-mail :   2.xxx   xxx   เบอรติดตอที่ทำงาน :  x xxxx xxxx   มือถือ : xx xxxx xxxx  e-mail :     

ตัวอยางที่ 4 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความกาวหนา) 

-การดำเนินการตามข้ันตอน/กิจกรรม   

รอบ 12 เดือน 

-การดำเนินการตามข้ันตอน/กิจกรรม   

-ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวดั 
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แบบรายงานความกาวหนา 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน) 

 

ตัวชี้วัด :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ยุทธศาสตรท่ี :  …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงการ/กิจกรรม :  ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 

หนวยรับผิดชอบหลัก :  ………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ผลการดำเนินการ  

(ระบุขั้นตอนที่ดำเนินการจนถึงปจจุบัน) 
หมายเหตุ 

ขั้นตอนที่ 1   

ขั้นตอนที่ 2   

ขั้นตอนที่ 3    

 

  

  

-หนังสือ สกพ. ที่ ...../...... ลง 00/00/64 

-หนังสือ สกพ. ที่ ...../...... ลง 00/00/64 

-หนังสือ สกพ. ที่ ...../...... ลง 00/00/64  

  

 

 

ผูรับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท............................................ 

Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ตรวจแลวถูกตอง 

 

(ลงชื่อ)...................................................... 

    (.............................................) 

ตำแหนง.............................. 
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รายงานผล  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนกังานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566(รอบ 12 เดือน) 

ตัวชี้วัด :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ยุทธศาสตรท่ี :  …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงการ/กิจกรรม :  ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 

หนวยรับผิดชอบหลัก :  ………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ผลการดำเนินการ  (6 ขั้นตอน) หมายเหตุ 

ขั้นตอนท่ี 1   

ขั้นตอนท่ี 2   

ขั้นตอนท่ี 3   

ขั้นตอนท่ี 4    

ขั้นตอนท่ี 5   

ขั้นตอนท่ี 6   

             - ดำเนินการครบท้ัง 6 ขั้นตอน 

               

 

บรรลุตามเปาหมาย 

 

            - ดำเนินการครบท้ัง 4 ขั้นตอน 

 

ไมบรรลุตามเปาหมาย 

     เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำใหไมสามารถดำเนินการได  

 

 

ผูรับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัด........................................................หมายเลขโทรศพัท.......................................... 

Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ตรวจแลวถูกตอง 

 

(ลงชื่อ)...................................................... 

    (.............................................) 

ตำแหนง.............................. 
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รายงานผล  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนกังานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566(รอบ 12 เดือน) 

 

ตัวชี้วัด :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ยุทธศาสตรท่ี :  …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงการ/กิจกรรม :  ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 

หนวยรับผิดชอบหลัก :  ………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ผลการดำเนินการ    หมายเหตุ 

             - ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 

 

บรรลุตามเปาหมาย 

 EX1. รอยละ  .... 

 EX2. ผูเขารับการอบรมฯ จำนวน  300 นาย 

 

 

ไมบรรลุเปาหมาย 

 EX1. รอยละ  .... 

 EX2. ผูเขารับการอบรมฯ จำนวน  200 นาย 

      เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  (COVID-19)  

ทำใหไมสามารถดำเนนิการได  

 

 

 

ผูรับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัด........................................................หมายเลขโทรศพัท........................................... 

Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ตรวจแลวถูกตอง 

 

(ลงชื่อ)...................................................... 

    (.............................................) 

ตำแหนง............................... 
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หนังสืออนมุัติแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

และ  

หนังสือใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการจากนายกรัฐมนตรี 
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    เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พันธกิจ 

●ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

●บังคบัใชกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

●รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 
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เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา 

พันธกิจ 

●ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

●บังคบัใชกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

●รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 


