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  ปจจุบันประเทศไทยมีการกำหนดแผนเปน 3 ระดับ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับที่ 1 ซึ่งจะเปน

กรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื ่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู เปาหมาย 

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติจะดำเนินการ 

ผานการถายทอดระดับเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรชาติสูแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบดวย

แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการดาน… จะเปนกลไกสำคัญในการแสดงใหเห็นถึงดำเนินงาน/โครงการตาง ๆ  

ของหนวยงานของรัฐในแตละปงบประมาณ และทุก ๆ หวง 5 ป ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ นำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามที่กำหนดตามหลักความสัมพันธ 

เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยแผนปฏิบัติราชการจะเปนแผนระดับที่ 3 ซึ่งเปนหลักในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติแผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล และแผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวของไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม  

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16  

ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทำเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ

คณะรัฐมนตรีที ่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื ่นที ่เกี ่ยวของ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที ่ 27 เมษายน  

พ.ศ. 2564  เห ็นชอบคู ม ือแนวทางการจ ัดทำแผนระดับที ่  3 เกี ่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการราย 5 ป  

โดยกำหนดรายละเอียดไว 3 สวน ไดแก สวนที ่ 1 บทสรุปผู บร ิหาร สวนที ่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ สวนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป  

 ในการนี้สำนักงานตำรวจแหงชาติ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับแนวทางขางตน รวมทั้ง พิจารณาความสอดลองรองรับ

กับยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู บัญชาการตำรวจแหงชาติ  

เพื่อใหเปนไปตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย 

การปฏิบัติงาน เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั ้ง ประมาณการรายไดและรายจายของหนวยงานอยางครบถวน  

เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื ่อนการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในหวง 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และ 

เปนกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณของสำนักงานตำรวจแหงชาติ อันจะนำไปสู 

การบรรลวุิสยัทัศน “เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรทัธา” ไดอยางเปนรูปธรรม 

  
สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
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บทสรุปผูบริหาร 
  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนประเทศ ออกเปน  

3 ระดับ โดยมียุทธศาศาสตรชาติเปนแผนระดับที่ 1 ซึ่งเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง 

และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเป นพลังผลักดันร วมกันไปสู เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั ่งยืน  

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติจะดำเนินการผานการถายทอดระดับ

เปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรชาติสูแผนระดับที่ 2 ซึ่งประกอบดวย แผ  นแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว าด วยความมั ่นคงแหงชาติ  

และแผนระดับที ่ 3 ซึ่งประกอบดวย แผนปฏิบัติการดาน... แผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป และรายป  

เพื่อใหการดำเนินการตาง ๆ ที่มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูการบรรลุวิสัยทัศน  

“ประเทศไทย มีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ภายในป 2580 ไดอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น แผนทุกแผนที่จัดทำโดยหนวยงานของรัฐจะเปน 

แผนระดับที่ 3 ทั้งหมด โดยมีแผนปฏิบัติราชการเปนแผนระดับที่ 3  

 สำนักงานตำรวจแหงชาติ ในฐานะสวนราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอำนาจ

หนาที่ ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำเร็จราชการ

แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผู แทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ ดูแลควบคุมและกำกับ 

การปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปองกัน 

และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และ รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน

และความมั่นคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไดเห็นชอบ

การกำหนดหนวยเจาภาพเปาหมายในระดับตาง ๆ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยมอบหมาย 

ใหสำนักงานตำรวจแหงชาติเปนหนวยงานเจาภาพ จ.3 รับผิดชอบเปาหมายแผนยอยดานการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ : เปาหมาย คือ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพ่ิมขึ้น และมีตัวชี้วัด 

“ระดบัความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and 

Police Index (WISPI)) ดีขึ ้น” ซึ่งจะตองขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประสานและบูรณาการการดำเนินงาน 

ทั้งจากภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี ่ยวของ ใหดำเนินงานเปนไปตามแนวทางการพัฒนา 

ที่กำหนดไวใหบรรลุผลสำเร็จ  

                    สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

สำนักงานตำรวจแหงชาติไดศึกษาและพิจารณาความเกี ่ยวของกับเปาหมายและแนวทางของแผนประเทศ 

ทั ้ง 3 ระดับ รวมทั ้ง นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงตอสภา และแผนอ่ืน 

ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนที่เปนหนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุนของประเทศ ประกอบกับวิเคราะห

สถานการณและแนวโนมสำคัญที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ เชน ปญหาดานชายแดน การกออาชญากรรม 

ทั้งในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ความรุนแรงในสังคมและครอบครัว การหลบหนีเขาเมือง 

การโยกยายถิ่นฐานของประชาชน การเคลื่อนยายแรงงาน/แรงงานตางดาว การคามนุษย ยาเสพติด และ 
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การทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งปญหาความขัดแยงทางการเมืองและความสามัคคีของคนในชาติ การเขาสูสังคม

สูงวัย ตลอดจน ปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม โดยเฉพาะ

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และสังคม มากำหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหมีความครอบคลุมและสอดคลองรองรับ โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 

ประกอบดวย ยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ยุทธศาสตรที่ 3 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง  

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสำนักงานตำรวจแหงชาติใหทันสมัย ไปสู ระบบราชการไทย 4.0 ซึ่งในแตละ

ยุทธศาสตรจะขับเคลื่อนดวยการกำหนดเปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัดระดับเปาหมายยุทธศาสตร เรื ่อง 

ตัวชี้วัดเรื่อง  ทั้งนี้ เพ่ือใหมีการถายทอดเปาหมาย ตัวชี้วัดไปสูการปฏิบัติอยางเปนรปูธรรมจึงไดกำหนดหนวย

เจาภาพเพ่ือขับเคล่ือนการดำเนินงานเปนระดับตาง ๆ ไดแก เจาภาพระดับยุทธศาสตร เจาภาพเปาหมายและ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร เจาภาพเรื่อง หนวยรับผิดชอบรวม และหนวยสนับสนุน รวมทั้ง วางระบบการติดตาม

ประเมินผลที่ชัดเจน เพื ่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และพัฒนางาน 

ในภารกิจของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหสงผลสัมฤทธิ์ตอความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 

แกประชาชนเพ่ิมขึ้น และจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายของประเทศตอไป 
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สวนท่ี 2 

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 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  
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ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง (หลัก) 

    2. เปาหมาย  

 2.1 ประชาชนอยูดี กินด ีและมีความสุข 

 2.2 บ้านเมอืงมีความมนัคงในทุกมิติและทุกระดบั 

 

 

     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 
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  4.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

   4.5.1 การพัฒนากลไกใหพรอมสำหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกันและแกไขปญหา

ความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม 

   4.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออำนวยตอการพัฒนาประเทศในมติิอื่น ๆ 

   4.5.3 การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

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 
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   4.5.1 ภาครัฐมีการบรหิารกำลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

   4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพ 

 

 4.6 ภาครฐัมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม 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 ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขดีขึ้น จนไมสงผล

กระทบตอการบริหารและการพัฒนาประเทศ 

   แนวทางการพฒันา :  

   สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพฒันาประเทศ 

   1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติดตั้งแตตนน้ำ -  

กลางน้ำ - ปลายน้ำ ในการดำเนินการอยางเปนระบบ กลาวคือ (1) ในพื้นที ่แหลงผลิตภายนอกประเทศ  

ใชการสรางความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหลงผลิตภายนอกประเทศ ดวยการอาศัย 
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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 ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรแนวทางดำเนินงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และศาสตรพระราชา ซึ่งเปนกรอบ

การแกไขปญหายาเสพติด และลดปญหาเชิงโครงสรางหรือปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสรางการ 

เปนอาสาปองกันการใชยาในทางที ่ผิดในหมู บานตามแนวชายแดน (5) การปองกันยาเสพติดในแตละ

กลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและองคความรูที ่เหมาะสม อันจะสงผล

กระทบตอความค ิดและโนมนาวให เก ิดความเห็นที ่คล อยตามอยางถ ูกต อง (6) การปรับระบบนิเวศ 

(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 ไดอยางปกติสุขและเทาเทียม  

   2) ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร มุงเนนการวางกลยุทธ/ยุทธวิธีในการแกไข

ปญหาดานความมั่นคงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร ซึ่งไดแก การโจมตี

ทางไซเบอรของกลุมแฮกเกอร การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล การโจมตีตอกลุมโครงสรางพื้นฐาน

สำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพื่อความปนปวนอันกระทบตอประชาชน รวมทั้งอาจสงผล

กระทบตอความมั ่นคง โดยมีแนวคิดในการดำเนินการแกไขปญหาที ่สำคัญ ประกอบดวย (1) กำหนด

แนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร

ในภาพรวม (2) จัดองคกร โครงสราง อำนาจ หนาที ่ ขีดความสามารถในการปองกันและแกไขปญหา 

ความมั่นคงทางไซเบอร (3) กำหนดระบบบริหารจัดการในแตละระดับใหชัดเจน (4) เสริมสรางและพัฒนา

ระบบการรายงานในสถานการณฉุกเฉิน (5) ยกระดับแนวความคิดในการปกปองโครงสรางพื้นฐานสำคัญ 

ทางสารสนเทศ (6) พัฒนาการปองกันแกไขปญหาการเผยแพรขอมูลที่กระทบตอความมั่นคง (7) สรางความ
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ตระหนักรูใหแกประชาชนและหนวยงาน (8) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ และ (9) พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและเทคโนโลยีใหทันสมัยพรอมรองรับสถานการณทุกรูปแบบ 

   3) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย มุงเนนการวางแผนและยกระดับวิธีการแกไข รวมทั้ง

ใหมีการบูรณาการการดำเนินงานระหวางภาคสวนตาง ๆ อยางแทจริง โดยมีแนวคิดการดำเนินการที่สำคัญ 

ไดแก (1) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการดำเนินคดีคามนุษย (2) การบริหารจัดการ 

คดีคามนุษย (3) การเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและบริบทตาง 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 

ที่เกี ่ยวของ (8) สงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม (9) แสวงหาความรวมมือจากประเทศ 

ตนทาง/องคการระหวางประเทศ ในการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง (10) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐ 

(11) พัฒนาการบริหารจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยทุกภาคสวน และ (12) ทบทวนปรับปรุงกฎหมาย 

และกฎระเบียบเกี่ยวของ ใหทันสมัยสอดคลองกับนานาชาติ และสามารถจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

ไดอยางสมบูรณ 

   5) ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย มุงปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการกอการราย 

ซึ ่งเนนการกอการรายที ่มีส วนเชื ่อมโยงมาจากตางประเทศ ที ่อาจใชประเทศไทยเปนสถานที ่กอเหตุ  

เปนทางผาน หรือเปนแหลงระดมเงินทุนสนับสนุนแหลงพักพิง แหลงจัดหาอาวุธและทรัพยากร รวมทั้ง 

การแสวงประโยชนของประเทศใหสนับสนุนแกการกอการรายในทุกดาน ตลอดทั้งการบมเพาะแนวคิดสุดโตง

นิยมความรุนแรงผานสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ อยางแพรหลาย ไปจนถึงการเกิดขึ้นมาของเทคโนโลยีใหม  

เชน ปญญาประดิษฐ และโดรน โดยเขาใจถึงความสำคัญของไซเบอร ซึ ่งในทางหนึ่งสามารถกอใหเกิด
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ประโยชนดานเทคโนโลยีและคุณประโยชนในการพัฒนาใหเกิดความสะดวกสบายแกชีวิต แตอีกทางหนึ่ง 

ก็มีแนวโนมที่จะกอผลคุกคามดานกอการรายที ่สำคัญได โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก  

(1) การปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรง (2) การปองกันและแกไขปญหาการกอการรายรูปแบบใหม 

(3) การปองกันและแกไขการโฆษณาชวนเชื่อของกลุมกอการราย (4) การปองกันและรับมือการใชสื่อสังคม

ออนไลนในกิจกรรมสนับสนุนการกอการราย (5) การสกัดกั้นและเฝาระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรม

การกอการรายทั้งทางตรงและทางออม และ (6) การสกัดกั้นและเฝาระวังการเปนทางผานและแหลงจัดหา

ทรัพยสิน อาวุธ และที่พักพิงของกลุมผูกอการราย  

 6) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มุงนำแนวทางการรูรับ ปรบัตัว ฟนตัวเร็วทั่วถึงอยางย่ังยืน 

ภายใตหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดำเนินการใหสามารถรองรับปญหา 

ที่เก่ียวของตาง ๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพครบถวน โดยมีแนวคิดในการดำเนนิการที่สำคัญภายใต

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 

ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปจจุบันสถานการณทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ

มหาอำนาจ สามารถสงผลกระทบตอทุกประเทศอยางไมอาจหลีกเลี ่ยงได โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ 

ที่สำคัญ ไดแก (2) การจัดทำและบริหารจัดการฐานขอมูลดานเศรษฐกิจที่เปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ  
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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 รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนทั้งประเทศ และ

นานาชาติตอไป โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบดวย (1) การมุงดำเนินการตอจุดศูนยดุล

หลักของปญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ดวยการลดขีดความสามารถของขบวนการ 

และ แนวรวมในทุกระดับ (2) ดำเนินการปองกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุมเสี่ยง 

(3) ระงับยับยั ้งการบมเพาะเยาวชน เพื ่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (4) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูก

บิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกตอง  

   10) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุงใหสามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน 

ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแกไขปญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามเปาหมายที่กำหนด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ ่งปญหาความมั ่นคงที ่มีผลกระทบตอแผนยอยดานการรักษา 

ความสงบภายในประเทศ และดานการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ของแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดำเนินการท่ีสำคัญ 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 

ตอภัยคุกคาม มีการสรางและพัฒนาองคความรู ใหแกบุคลากรใหเทาทันตอสถานการณ และมีกลไก 

ที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ

ประกอบดวย (1) การแกไขปญหา โดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อการบริหารจัดการพื้นท่ี

ชายแดน สราง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานของดานพรมแดน จัดสรางฐานขอมูลขนาด
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ใหญ และองคความรูเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการชายแดนดานความมั ่นคง 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 ใหเปนไปตามนโยบายที ่กำหนดและสอดคลองกับเปาหมาย 

ในภาพรวมตามที่กำหนดอยูในยุทธศาสตรชาติดานที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 

ตอสิ่งแวดลอม โดยมีแนวความคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ (1) วางแผนและบูรณาการการดำเนินงาน

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม และ (2) บูรณาการการผนึก

กำลังในการปองกัน ปราบปราม และฟนฟู ความเสียหายจากการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อยางสมบูรณแบบและเปนระบบ 
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   15) แกไขปญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุงใหสามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน 

ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแกไขปญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหมเปนการเฉพาะรายกรณี  

ซึ่งมีความสำคัญเรงดวนตอความม่ันคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย

ตามที่ยุทธศาสตรชาติกำหนด ซึ่งจำเปนตองอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแกไขปญหาการทำ

ประมงผิดกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบดวย (1) ติดตาม แจงเตอืน และประเมิน

สถานการณภัยคุกคามความมั่นคงในภาพรวม และเฉพาะเปนรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกวาง 

ตอไปได (2) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของในทุกมิติ (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

ปญหาเขตแดนทางบกกับประเทศเพื ่อนบานอยางสันติวิธ ี (4) การสรางความสัมพันธและความรวมมือ 

ระหวางกองทัพบกไทยกับกองทัพบกของประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และมหาอำนาจ (5) การแสวงหา

และใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง อยางมีประสิทธิภาพ  

(6) การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหสอดคลองกับกฎหมาย และพันธกรณีระหวางประเทศ และ  
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(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) การบังคับใชกฎหมายทางทะเลอยางเครงครดั ใหสอดคลองกับกฎหมาย 

และพันธกรณีระหวางประเทศ และ (7) การรณรงคใหความรู การศกึษา และการประชาสัมพันธกับประชาชน 

และผูมีสวนไดเสียรวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน

ของชาติทางทะเล 

   5) เสรมิสรางความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน มิตรประเทศ และองคการ

นานาชาติ มุงเนนการดำเนินการเสริมสรางบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ พัฒนาความรวมมือตาง ๆ 

ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื ่อนบาน มิตรประเทศ และมหาอำนาจ ใหมีการบูรณาการการปฏิบัติรวมกัน 

กับหนวยงานตาง 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 

 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคาม 

  เปาหมายแผนยอย : 010301 หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและแผนเตรียมพรอมแหงชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง 

   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาระบบงานขาวกรองแบบบูรณาการ เพื ่อเสริมสราง พัฒนา  

และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง หนวยงานขาวกรอง และประชาคมขาวกรอง 
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  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 เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

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 พรอมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 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 และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

   2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา 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 และแพทยแผนไทยเพ่ิมข้ึน 

   แนวทางการพฒันา : 3) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑดานแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐาน

ระดับสากลและสอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ 

  แผนยอยของแผนแมบท : การทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

  เปาหมายแผนยอย : 050501 ประเทศไทยเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางของนักทองเที่ยวในภูมิภาค

อาเซยีน 

   แนวทางการพฒันา :  

                  1) พัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภาค 

   2) อำนวยความสะดวกในการเดนิทางระหวางประเทศ  

   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

ตอสุขภาพของนักทองเที่ยว โดยอาศัยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวของและอาสาสมัครดานการ

ทองเที่ยวทั่วประเทศ 
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        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 

และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

   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 พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

   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 

  เปาหมายแผนยอย : 090203 เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตที่ไดรับการพัฒนาใหเปนเมือง

นาอยูมากขึ้น 
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   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 มีคณุภาพ พรอมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพมนุษย 

  เปาหมายแผนยอย : 110101 ครอบครวัไทยมีความเขมแข็งและมจีิตสำนึกความเปนไทยดำรงชีวิต

แบบพอเพียงมากขึ้น 

   แนวทางการพฒันา : 

   1) สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย สรางครอบครวัที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 

   2) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นครอบครัว 

และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

   3) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ 
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ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 แผนยอยของแผนแมบท : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  เปาหมายแผนยอย : 120101 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู 

และทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   แนวทางการพฒันา :  

                   1) ปรบัเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรบัศตวรรษที่ 21 

    2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

    3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดบั ทุกประเภท  

    4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  

    5) สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

 

 ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21 

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  

   2.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา

เปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

   2.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง 

ที่คุกคามสุขภาวะ 

  เปาหมายแผนยอย : 130101 ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงคและสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันไดเกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสำนึก 

การมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

   แนวทางการพฒันา :  
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   1) สรางเสริมความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย  

   2) พัฒนาภาคีเครือขายประชาชน ชุมชม ทองถิ่น ใหมีความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยและตาย

จากโรคที่ปองกันได มีศักยภาพในการปองกันและควบคมุปจจัยเสี่ยงที่คกุคามสุขภาวะ ไดดวยตัวเอง  

   4) กำหนดมาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสราง

เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชน  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนบัสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี 

  เปาหมายแผนยอย : 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีข้ึน 

   แนวทางการพัฒนา :  

   1) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ไดตามมาตรฐานสากล  

   2) ปรับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมี

ประสิทธิภาพ โดยอยูบนพื้นฐานความยั่งยืนทางการ  
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  เปาหมายแผนยอย : 130501 ประชาชนมีความรอบรูสุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) เผยแพรความรูสุขภาพและสรางความตระหนักของประชาชนเรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

   2) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำที ่เกิดจากการ

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 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น  

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

   2.2 กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวน เขามา

เปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

   2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา 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 
 

 แผนยอยของแผนแมบท : การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

  เปาหมายแผนยอย : 180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ

บริหารจัดการปาไมอยางย่ังยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ปา โดยประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการพื้นที่เสี่ยง ตอการถูกบุกรุก พรอมทั้งใหมีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหนวยงาน 
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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 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน ผูประกอบการ 

และภาคธุรกิจ  

   2) พัฒนาการใหบรกิารภาครฐัผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช  

   3) ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เปน “การใหบริการ 

ที่ใหความสำคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณคา 

และไดมาตรฐานสากล  
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 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 

 แผนยอยของแผนแมบท : การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  เปาหมายแผนยอย : 200501 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลัก 

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูงมุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐาน และ

เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม

อยางแทจริง 



31 
 
   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 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมปีระสทิธิภาพ  

  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 

 

 แผนยอยของแผนแมบท : การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เปาหมายแผนยอย : 210201 การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

   2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทจุริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

   3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต 
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ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

   2.2 บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความ เหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ 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  

 

 แผนยอยของแผนแมบท : การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

  เปาหมายแผนยอย : 220201 การอำนวยความยุติธรรม มีความโปรงใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ทั่วถึง เปนธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) ปรับวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมใหเคารพและ

ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

   2) กำหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง มีเปาหมาย

และยุทธศาสตรรวมกัน 
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   3) เสริมสรางพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการดานกระบวนการยุติธรรมดวยการมีสวนรวม

ของประชาชน และการสรางความเสมอภาคในการอำนวยความยุติธรรมดวยการคุมครองผูดอยโอกาส 

   4) สงเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   5) กำหนดใหการรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมตองเปนไป

ตามมาตรฐานสากล มีการใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตรและศาสตรอื่น ๆ 

   6) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม 

   7) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

 

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

  ยุทธศาสตรชาตดิานความมั่นคง 

   2.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม 

ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

   2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

  ยุทธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   2.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช

อยางย่ังยืน มีสมดุล 

   2.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

 

  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
  

  เปาหมายแผนยอย : 230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทาง

สังคมไดรบัการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

   แนวทางการพฒันา :  

   1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย 
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   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) พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม 

 แผนยอยของแผนแมบท : ดานปจจัยสนับสนนุในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  เปาหมายแผนยอย : 230501 (1) จำนวนโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 

ที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

   แนวทางการพัฒนา : 2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีสมัยใหมที่จำเปนตอการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศที่สำคัญ 
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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

ทองเที ่ยว ให ได มาตรฐาน เปนที ่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะด านความปลอดภ ัย ความสะอาด  

ความเปนธรรม และการจัดการสิ ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เชน มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย 

ตามวิถีการทองเที ่ยว แนวใหม เพื่อมุงสูการทองเที ่ยวคุณภาพสูง รวมทั ้งมาตรฐานการทองเที ่ยวสีขาว  

โดยตองมีการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของสถานประกอบการและธุรกิจรายยอย

ดานการทองเท่ียว ท่ีแบงตามระดับของการใหบรกิารอยางเหมาะสม ตลอดจนสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ

เขาสูกระบวนการ พรอมผลักดันใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนผูประกอบการที่ไดรับรองมาตรฐาน 

 กลยุทธที่ 6 การพัฒนาระบบขอมูลการทองเที่ยวใหเปนระบบการทองเที่ยวอัจฉริยะท่ีนักทองเที่ยว 

ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 

  กลยุทธยอย 6.2 สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานขอมูลของภาครัฐและเอกชน โดยใชแอป

พลิเคชันที่พัฒนาโดยเอกชน อาทิ ทักทาย (TAGTHAi) ในการเปดใหเชื่อมตอแพลตฟอรมเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการเดินทางของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลดานวีซา การตรวจคนเขาเมือง การขอคืน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 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 : ตัวชี ้วัดที่ 1.2 อันดับดัชนีขีดความสามารถดานการทองเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวม 

ไมสูงกวาอันดับท่ี 25 ดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไมสูงกวาอันดับที่ 50 ดานความย่ังยืน  

ดานสิ่งแวดลอมไมสูงกวาอันดับที่ 50 ดานสุขภาพและสุขอนามัยไมสูงกวาอันดับที่ 50 และ ดานทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ไมสูงกวาอันดับที่ 25 

 กลยุทธ : 

 กลยุทธที่ 1 การสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากตลาดสากล 

  กลยุทธยอยที ่ 1.1 พัฒนาภาคใหเปนฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยใชแนว

ทางการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาภาค และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative LANNA) ระเบ ียงเศรษฐกิจพ ิเศษภาคตะว ันออก 

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

ตะวันตก (Central - Western Economic Corridor : CWEC) และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต (Southern 

Economic Corridor : SEC) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) เปนเครื ่องมือสำคัญในการกระจายความเจริญเติบโตไปสูภูมิภาค 

และการพัฒนาหวงโซอุปทานเชื่อมโยงทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง และตางประเทศ กำหนดสาขากิจการ

เปาหมายในพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจใหมที่สอดคลองกับศกัยภาพของพ้ืนท่ี รวมถึงเชื่อมโยงผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนเขากับหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ ่งจะเปน 

การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายผลการพัฒนาสูประชาชน และสามารถพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจหลัก 

ที ่รองรับการลงทุนและการจางงาน พัฒนาพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใหเติบโตอยางสมดุล 

และยั่งยืน เพื่อเปนฐานอุตสาหกรรมและบริการที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยสงเสริมการลงทุน

และการจางงานในพื้นที่ รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 

 

 

 



37 
 
 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 โดยเฉพาะบุคลากรในสาขาที ่มีผู เชี ่ยวชาญระดับสูง เพื ่อลดปญหา 

การขาดแคลนบุคลากรและใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

  (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 ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 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 ในการทำขอตกลงรวมกันที่จะใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐาน

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 และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 สรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปดเผยขอมูล 

ผานเทคโนโลยีตาง 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 

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่สามารถดำเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ ์ในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง 

 โดยจะตองทบทวนแนวทาง การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อใหภาครัฐมีขนาดและตนทุนที่เหมาะสม ตลอดจน

ปรับเปลี่ยนตำแหนงงานที่สามารถ ถายโอนภารกิจมาเปนตำแหนงงานหลักที่มีความจำเปนตอการพัฒนา

ประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจางงานภาครัฐใหหลากหลาย ยืดหยุน ครอบคลุมใหมีประเภทการจางงาน 

ในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงานไมตลอดชีพมากขึ้นและลดการจางงานแบบตลอดชีพ เพื่อให

สามารถตอบสนองตอบริบทและเงื่อนไขการจางงาน ในปจจุบันและดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามา

ปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจไดอยางทันการณและ มีประสิทธิภาพ พรอมท้ังใหความสำคัญกับการ

สรางพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจางงานเพื่อใหการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็วเปนรูปธรรม

และเหมาะสม รวมทั้ง สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลแบบองครวม โดยเฉพาะ 

ดานทัศนคติ จริยธรรม องคความรู  และทักษะ พรอมทั้งพัฒนาระบบ การประเมินผลบุคลากรภาครัฐ 

ที ่สามารถสงเสริมและสะทอนศักยภาพในการรวมขับเคลื ่อนเปาหมายของประเทศอยางเปนระบบ  
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ทั้งในระดับองคกร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่สามารถ

ยกระดับการใชทรัพยากรบุคคลทุกคนใหเกิดความคุมคาและประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

  กลยุทธยอยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเปนและพัฒนากฎหมายที ่เอื้อตอ 

การพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐตองใหความสำคัญกับการบังคับใชกฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาท

มาเปนผูอำนวยความสะดวกแกภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายที่มีเปาหมาย 

ที่ว ัดไดในการใหเกิดความอยูดีมีสุขของคนไทยและการเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

รวมทั้งกำหนดใหมีหนวยงานกลางดำเนินการเรงรัดการปรับปรุงแกไขกฎหมายลาสมัย 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 ทุกภาคสวนมีความรูความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอสถาบันพระมหากษัตริยมากยิ่งข้ึน 

 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  

ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูติดยาเสพติด สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา  
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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 

 ผลสัมฤทธิ์ กองทัพและหนวยงานความมั่นคงที่เกี่ยวของ มีความพรอมสูงขึ้น สำหรับการปฏิบัติ 

ตามแผนปองกันประเทศ หรือแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ ดวยระบบการปฏิบัติการรวม 
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 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

คุกคามที่อาจผานพื้นที่ชายแดนเขาสูพ้ืนท่ีของประเทศไทย และเพ่ิมกลยุทธในการสรางแรงจูงใจใหประชาชน

เขามามสีวนรวมมากขึ้น 
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  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

ปญหาความมั่นคงทางทะเลในภาพรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน จนทำใหประเทศมีความมั่นคงและปลอดภัย 

 ตัวชี้วัด ดัชนีความมั่นคงทางทะเลในภาพรวม อยูที่ 69 คะแนนภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับการดำเนินการดานความม่ันคงทางทะเล 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในการปกปองและ

รักษาความมั่นคงทางทะเล ทั้งดานสมรรถนะของอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยี 

รวมถึงศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะขีดความสามารถดานการตรวจการณ การลาดตระเวน รวมถึงปฏิบัติการ

ทางทะเล 
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  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 หรือมาตรการที่เกี่ยวของกับกิจการทางทะเล 

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 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 เสริมสรางขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ การเฝาระวังความปลอดภัย การเฝาตรวจพ้ืนที่เสี่ยง การสราง

ความเขมแข็งของชุมชนและหมู บาน ควบคู กับการพัฒนาระบบงานดานการขาวกรองและฐานขอมูล 

ด านความมั ่นคงจ ังหว ัดชายแดนภาคใต รวมทั ้งยกระดับขีดความสามารถการบริหารจ ัดการชายแดน 
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ดานความมั่นคงใหสามารถปองกัน สกัดกั้น และยับยั้งการกอเหตุรุนแรงและการกระทำความผิดในรูปแบบตาง ๆ 

ตลอดจนเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดและภัยแทรกซอนอ่ืน ๆ 

  กลยุทธยอยที่ 1.2 ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตภายใต

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บนพื้นฐานของความจริงใจ สมัครใจ และใหเกียรติ 

เพ่ือเปนทางออกของความขัดแยงตามแนวทางสันติวิธี รวมทั้งเสริมสรางสภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอกระบวนการ

พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ควบคูกับการศึกษาและแลกเปลี่ยนความเห็นถึงความเปนไปได 

เก่ียวกับประเด็นการกระจายอำนาจที่เหมาะสมของพื้นที่ 

 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 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่รูสึกถึง 

การเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย 

 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 6 : การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

 เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

 เปาหมายที่ 1 ผูมีปญหาสถานะและสิทธิบุคคลมีจำนวนลดลง และไดรับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม 

 ผลสัมฤทธิ์ ผูมีปญหาสถานะและสิทธิบุคคลไดรับสถานะอยูในราชอาณาจักรอยางถูกตองตามกฎหมาย

เพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัด รอยละของจำนวนผูมีปญหาสถานะและสิทธิบุคคลที ่ไดรับสถานะอยูในราชอาณาจักร 

อยางถูกตองตามกฎหมาย เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 ภายในป 2570 

 เปาหมายที่ 2 แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา มีจำนวนการลักลอบหลบหนีเขาเมือง

ลดลง 

 ผลสัมฤทธิ์ แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย

เพ่ิมขึ้น 
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 ตัวช้ีวัด รอยละของจำนวนแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยางถูกตองตามกฎหมาย 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 30 ภายในป 2570 

 เปาหมายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมที่มีความ

เปราะบางและผูไดร ับความคุมครองดานความมั่นคงและความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงผู อยู ระหวาง 

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 คุมครองและสงเสริมสิทธิขั้นพื ้นฐาน อาทิ สิทธิดานการศึกษาสิทธิ 

ดานสาธารณสุข และสิทธิในการทำงานของกลุมที่มีปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย

ภายในและพันธกรณีระหวางประเทศที่ไทยเปนรัฐภาคี 

  กลยุทธยอยที่ 1.4 จัดทำฐานขอมูลท่ีเปนขอมูลมัธยฐานเก่ียวกับสถิติผูหลบหนีเขาเมืองกลุม

ที่มีปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

 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 
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 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 

ตอกลุมเปาหมายภายใตระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการคัดกรองและคุมครองคนตางดาวที่เขามา 

ในราชอาณาจักรและไมสามารถเดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลำเนาได พ.ศ. 2562 
 

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 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาภาคีเครือขายภาคประชาสังคมในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย

เพ่ิมขึ้น รอยละ 5 เมื่อเทียบกับปฐานป 2569 ภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักท่ี 1 การยกระดับความเชื่อมั่นการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในระดับสากล 

  กลยุทธยอยที่ 1.1 เรงรัดการบริหารจัดการคดีคามนุษย โดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับ

ผูกระทำความผิดฐานคามนษุย 

  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 

  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 
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  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 

 

 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 
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 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  

  กลยุทธยอยที ่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 

อยางเปนธรรม ตลอดจนดำเนินการตอเจาหนาที่ของรัฐท่ีเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดอยางจริงจัง 

  กลยุทธยอยที่ 2.4 พัฒนาเทคโนโลยีและฐานขอมูล เพื่อใชประโยชนในการเฝาระวังการใช

แพลตฟอรมออนไลนในการลักลอบจำหนายยาเสพติด และประโยชนทางเทคโนโลยีในการลักลอบลำเลียง 

ยาเสพติด 

  กลยุทธยอยที่ 2.5 พัฒนาระบบการขาวและการแจงเตือนขอมูลเครือขายการคายาเสพติด 

เพ่ือใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของสามารถดำเนินการจับกุมและสกัดกั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  กลยุทธยอยที ่ 2.6 ลดวงจรคายาเสพติด ในระดับผู คายาเสพติดรายยอยและลงโทษ 

ผูตองหาคดียาเสพติดรายยอยตามลักษณะและพฤติกรรมความผิด 

 กลยุทธหลักที่ 3 การสรางความสมดุลบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนในการบำบัด ฟนฟู และการผนวก 

สูสังคมไดอยางปกติสุข 

  กลยุทธยอยที่ 3.1 ลดความเปนอาชญากรรม ปรับเปลี ่ยนมุมมองทางสังคมตอผูที ่ติด 

ยาเสพติดมองผูเสพเปนผูปวยที่ควรไดรับการบำบัดรกัษา และดูแลชวยเหลือ 
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  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 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถจัดการความเสี่ยง พรอมทั้งรับมือและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

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

เฉลี่ยลดลงทุกป 

 ตัวชี ้วัดที ่ 2 จำนวนผูไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย (อุทกภัย วาภัย 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 
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  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 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัต ิ

  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 
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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 รอยละของการแกไขเหตุการณที่เกี ่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตอโครงสราง

พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  อยางนอยรอยละ 90 ในแตละป 

 ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของการจัดทำหรือพัฒนากลไก มาตรการ และแนวทางในการปองกันและสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร เพ่ิมข้ึนรอยละ 60 ภายในป 2570 

 กลยุทธ 

 กลยุทธหลักที่ 1 การปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอรที่กระทบตอระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ 

  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 
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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 
 

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 



58 
 
 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 และความรวมมือระหวางหนวยงานเก่ียวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางการเงนิ 

  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 
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  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 

 ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการหารือประเด็นความมั่นคงสำคัญของผูนำระดับสูงของไทยกับประเทศ

ที่สำคัญทางยุทธศาสตรในระดับรัฐมนตรีขึ้นไป อยางนอยรอยละ 80 ของประเทศที่สำคัญทางยุทธศาสตร 

ของไทยทั้งหมดภายในป 2570 

 เปาหมายท่ี 2 ประเทศไทยมีบทบาทนำในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

 ผลสัมฤทธิ์ ขอตกลงหรือขอปฏิบัติรวมกันของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในเรื่อง

การปองกันและแกไขภัยคุกคามท่ีสำคัญในภูมิภาค 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จในการผลักดันขอเสนอหรือขอตกลงของไทย เพื่อปองกันและแกไขภัย

คุกคามที่สำคัญในภูมิภาคภายใตกลไกของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในระดับเจาหนาท่ี

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 
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 เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถดำเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับการควบคุม

และลดอาวุธทำลายลางสูง 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยเปนพื้นที่ปลอดภัย และไมเปนพื้นที่ทางผานในการจัดหา 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 

  กลยุทธยอยที ่ 1.2 รักษาความรวมมือดานความมั ่นคงระหวางไทยกับประเทศสำคัญ 

ทางยุทธศาสตร เพื่อใหไทยสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาดุลยภาพ

ระหวางประเทศของไทยไดทันทวงที 

  กลยุทธยอยที่ 1.3 สงเสริมการจัดตั้งและขับเคลื่อนกลไกหารือดานความมั่นคงระหวางไทย

กับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร เพ่ือรักษาผลประโยชนแหงชาติของไทย 

 กลยุทธหลักท่ี 2 การเสริมสรางบทบาทนำของไทยในประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน 

 กลยุทธยอยที่ 2.1 เสริมสรางบทบาทนำที่สรางสรรคของไทยในการรักษาสันติภาพและการแกไข 

ขอพิพาทโดยสันติวิธีเพ่ือเสถียรภาพความมั่นคงของอาเซียน 

  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 
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  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 และกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่เกี ่ยวของกับการควบคุม 

และลดอาวุธที่ไทยเขารวม 

  กลยุทธยอยที ่ 4.2 เสริมสรางและผลักดันการขับเคลื่อนใหหนวยงานของรัฐดำเนินการ 

ตามพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง โดยเฉพาะการ

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 การมีนวัตกรรมและทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุขในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงโรคติดตออุบัติใหม 

 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยนำนวัตกรรมและองคความรูที่ทันสมัยไปรับมือกับโรคติดตออุบัติใหมและ

โรคระบาด เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศ และลดการพ่ึงพิงจากภายนอก 

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยบทความทางวิชาการ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีทางการแพทยที ่สามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการและปองกันโรคอุบัติใหมเพิ ่มขึ ้นปละ  

รอยละ 5 
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 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

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

แจงเตือนเพื่อเฝาระวังดานสาธารณสุข 

 กลยุทธหลักท่ี 3 การสงเสรมิการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือบรหิารจัดการความเสี่ยงโรคติดตออุบัติใหม 

  กลยุทธยอยที่ 3.1 สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการเฝาระวังโรคติดตออุบัติใหม โรคที่เกิดจาก

การดื้อยาตานจุลชีพทั้งในคนและสัตว โดยบูรณาการการแลกเปลี่ยนขอมูลกับศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางท้ังใน
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สวนกลางและภูมิภาค รวมทั้งศูนยเชี่ยวชาญระหวางประเทศในประเทศไทย เพื่อการเฝาระวังโรคติดตออุบัติ

ใหมและโรคท่ีเกิดจากเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ ทั้งในคนและสัตว 

  กลยุทธยอยที่ 3.2 สนับสนุนการเผยแพรและการแลกเปลี่ยนองคความรูเรื่องโรคติดตออุบัติ

ใหมและระบาดวิทยากับหนวยงานท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการ 

  กลยุทธยอยที่ 3.3 สงเสริมการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดตออุบัติใหม 

อยางเปนรูปธรรม โดยการมีสวนรวมแบบสหวิทยาการ 

  กลยุทธยอยที่ 3.4 สงเสริมมาตรการทางการคลังและการสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชน 

ในการรวมลงทุนกับภาครัฐเพื่อผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดตออุบัติใหม

โดยเฉพาะการใชมาตรการลดภาษี ลดดอกเบี้ยเงนิกู ขยายเวลาการชำระเงนิ 

  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 ิเพ่ือลดความรนุแรงของผลกระทบและความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ รอยละ 100

ภายในป 2570 
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 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 

 

 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 เพื่อเปนพื้นท่ี

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  
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  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 

 
 

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 
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  กลยุทธยอยที่ 2.1 แสวงหาเครือขายความรวมมือกับภาคสวนอื่นนอกภาครัฐเพื่อใหเขาถึง

ขอมูลขาวสารเชิงลึกในพื้นที่เปาหมาย 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 พัฒนาและขยายเครือขายดานการขาวในประเด็นความมั่นคงสำคัญกับ

ภาคสวนอื่นนอกภาครัฐ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่เปาหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจงานดานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย 

  กลยุทธยอยที ่ 2.3 เสริมสรางศักยภาพของเครือขายดานการขาวนอกภาครัฐใหมีความ

ตระหนักรู และนำไปสูการยกระดับประสิทธิภาพ การเฝาระวังและติดตามสถานการณ 

 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 
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 กลยุทธหลักท่ี 2 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการการบูรณาการขอมูลดานความม่ันคง 

  กลยุทธยอยที่ 2.1 จัดทำแผน หรือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 สรางความรวมมือหรือความตกลงสำหรับการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและ

แบงปนขอมูลภายในแพลตฟอรมดานความมั่นคงตามหนาท่ีอำนาจของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  กลยุทธยอยที ่ 2.3 จัดทำธรรมาภิบาลขอมูลและตองดูแลรักษาขอมูลใหมีความมั ่นคง

ปลอดภัยพรอมทั ้งประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 

  กลยุทธยอยที ่ 2.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถดานดิจิทัล รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิเครำะหขอมูลขนาดใหญ 

 

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

ความมั่นคงทางไซเบอร 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
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กลไกระดับจังหวัดเพียงอยางเดียว จึงตองอาศัยความรวมมือในการขับเคลื่อนรวมกับภาคสวนตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ  และเปนเอกภาพ 

 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 และใชประโยชนในการประมวลผลหาพื้นที่เปาหมายเรงดวน 

  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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การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

นโยบายและแผนวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 - 2570  

และนโยบายรัฐบาล  
 

 สำนักงานตำรวจแหงชาติไดดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560  

ไดมุงเนนรองรับการดำเนินงานตามเปาหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในสวนที่สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติเก่ียวของ โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2566 ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ซึ่งเปนแผนระดับที่ 3 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื ่อนไปสูการปฏิบัติใหแกหนวย 

ในสังกัด ซึ่งจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงเปนหลัก โดยไดกำหนดยุทธศาสตร  

4 ยุทธศาสตร ดงันี้ 

 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  

เพื ่อใหสามารถสนับสนุนภารกิจความมั ่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเร ื ่องของการพัฒนาประเทศและ 

ชวยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อตอบสนองตอเปาหมายตาง ๆ ที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ  
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 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 มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิด

ริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการดำเนินงานใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

สามารถตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัว

เขาสูสภาพความเปนสำนักงานสมัยใหม โดยจัดองคกรมีความเหมาะสมบริหารทรัพยากรทางการบริหาร 

ใหพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติ

หนาที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาตอองคกร เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความโปรงใส และ 

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานในยุทธศาสตรที่ 1 - 3 

ใหบรรลผุลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนด 
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สวนท่ี ๓  

สาระสำคญัของแผนปฏิบัติราชการ 

ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
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สาระสำคญัของแผนปฏิบัติราชการ 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 ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติซึ่งจะตองไมนอยกวายี่สิบป 

         - 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 

แจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหนาที่และอำนาจ

ตอไป 

 3. พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  

      มาตรา 6 กำหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาที ่ดำเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูป

ประเทศเพ่ือใหการปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไวในแผนการปฏิรูปประเทศ  
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     มาตรา 25 เพื่อประโยชนในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศใหหนวยงาน

ของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกลาวตอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  

ภายในระยะเวลาและตามรายการที่กำหนด  

 4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

   มาตรา 4 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั ้นโดยจัดทาเปนแผนหาปซึ ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

ที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

    มาตรา 9  

            - จัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา โดยตองมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและ

งบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการของแตละขั ้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  

และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ  

     - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัต ิตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่สวนราชการกำหนดขึ้นซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

กำหนด 

  มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือภารกิจที่ใกลเคียง

ตอเนื่องกัน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหารราชการ 

แบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  

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

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนเปาหมายการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง และบูรณา

การกันใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย  โดยกำหนดแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติรองรับ ประกอบดวย  

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

ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยจะตองนำคาเปาหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และแผนที่เกี ่ยวของ มาจัดทำเปนแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณใหสอดคลองรองรบั 

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

3 ระดับ ประกอบดวย  

  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ  

  แผนระดับที่ 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 
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  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. 2566 - 2570) และบูรณาการการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติการ

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

Relationship) ในการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลตามเปาหมายในภาพรวมของประเทศตอไป 

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

ในระดับตาง ๆ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติเปนเจาภาพขับเคลื ่อน 

(เจาภาพระดับที่ 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงานของรัฐ

ใหมีความสอดคลองตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไวในเปาหมายของแผนยอยดานการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ เปาหมาย : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มข้ึน ตัวช้ีวัด : ระดับ

ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and 

Police Index (WISPI)) ดีขึ ้น โดยมีสำนักงานสภาความมั ่นคงแหงชาติในฐานะเจาภาพแผนแมบท 

ดานความมั่นคง (เจาภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเจาภาพเปาหมายประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และ 

ทุกระดบัเพ่ิมขึ้น (เจาภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เปนหนวยรับผิดชอบและกำกับดูแล 

 8. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง 

    แผนยอยดานการรักษาความสงบภายในประเทศ 

  เพื ่อสรางความสงบใหเกิดขึ ้นในประเทศชาติบานเมือง เอื ้อตอการบริหารและพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายที่กำหนด สังคมมีความเขมแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยูดี กินดี 

และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดำเนินการท่ีสำคัญ คอื การสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สรางความรักความสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติใหเกิดขึ้นกับประชาชน 

ทุกหมูเหลา ขณะเดียวกันก็สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ตลอดถึง 

การพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

เปาหมายของแผนยอย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

 

ระดบัความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (WISPI) ดีข้ึน 

(ป 61 - 65) 

อยูในลำดับ 

1 ใน 55 ของโลก 

(ป 66 - 70) 

อยูในลำดับ 

1 ใน 45 ของโลก 

(ป 71 - 75) 

อยูในลำดับ 

1 ใน 35 ของโลก 

(ป 76 - 80) 

อยูในลำดับ 

1 ใน 25 ของโลก 
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หนาที่รับผิดชอบของหนวยงานเจาภาพ (เจาภาพระดับที่ 3 (จ.3)) 

     1. รับผิดชอบดำเนนิการประสานและบูรณาการการดำเนนิงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     2. ศึกษาเปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ทั้งเปาหมายในระดับประเด็นแผนแมบท (Y2) และ 

เปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบท (Y1) เพื ่อจัดทำปจจัยสำคัญสู ความสำเร็จ (Key Success 

Factors) ของเปาหมายดังกลาว 

     3. ประสานหนวยงานที ่เกี่ยวของในการจัดทำแผนระดับที ่ 3 และจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน 

ที่สอดคลองกันตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship) 

     4. ประสานกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ

ของหนวยงานที่เก่ียวของในการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

     5. ประสานดำเน ินการจัดหาและนำเข าขอมูลในระบบ (Electronic Monitoring and 

Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 

     6. ดำเนินการตาง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 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 เพื ่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนด 

 10. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เห็นชอบคูมือแนวทางการจัดทำแผนระดับท่ี 3 

และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน ... ตอคณะรัฐมนตรี โดยคู มือดังกลาวมี 
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รายละเอียด ดังนี ้1) เนื้อหาของแผนจะตองมีสาระสำคญัของแผนอยางนอยตามองคประกอบและหลักเกณฑ

การจัดทำแผนที่กำหนด 2) ระยะเวลาการดำเนินงานของแผนจะตองมีกรอบระยะเวลาที่สอดคลองกับหวง

เวลาของแผนแมบทฯ โดยใหกำหนดชวงเวลาสิ้นสุดของแผนราย 5 ป ตรงกับชวงปที่กำหนดคาเปาหมาย 

ในการบรรลุไวทุก ๆ 5 ป ไดแก ป 2565 ป 2570 ป 2575 และ ป 2580 รวมทั้งรับทราบกรณีสำนักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เสนอคูมือการแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอ

แผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติราชการดาน...ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงและทำความเขาใจรวมกัน 

กับทุกหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือรูปแบบอ่ืนใด ตามนัยของ

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 เก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดทำแผนระดับท่ี 3 

รวมทั้งการเสนอแผนตอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากทุกหนวยงานของรัฐ 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 

 

ความมุงหมายของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

  1.1 วิสัยทัศน  
  “เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”  
  1.2 คานิยม 
    สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเปนศูนยกลาง (People  
Oriented) บริการดวยใจ (Service Mind) : COPS 
  1.3 วัฒนธรรมองคกร 
     ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกขบำรุงสุขใหกับประชาชน และมีการทำงานเปนทีม 
  1.4 ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน 
            ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข 
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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  1.5 พันธกิจ 

    1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองคพระมหากษัตรยิและพระบรมวงศานุวงศ  
    2. บังคบัใชกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 
    3. รักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 
  1.6 เปาหมายหนวยงาน 
    1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
   2. บังคับใชกฎหมาย ปองกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรม และบริการ
ประชาชน 
    3. รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร 
          4. ปฏิรูประบบงานตำรวจใหโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 1.7 วัตถุประสงคของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
         1. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับตาง ๆ ของประเทศ ในภารกิจที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ
รับผิดชอบใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 
         2. เพื ่อกำหนดเปาหมายและกรอบแนวทางการปฏิบ ัต ิราชการของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
ในหวงระยะเวลา 5 ป ใหมีทิศทางท่ีชัดเจน และเกิดการบูรณาการการดำเนินงานของหนวยในสังกัดไดเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 
             3. เพื่อใหการดำเนินงานดานแผนและนโยบายของสำนักงานตำรวจแหงชาติ นำไปสูการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำป ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
            5. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจ
แหงชาต ิ
  1.8 หลักการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
            1. พัฒนาสำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เปนกรอบทิศทางหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปและ
การจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
         2. บริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ โดยสรางความเชื่อมโยงตั้งแตระดับยุทธศาสตรสูแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือใหสามารถตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ โดยกระจายการพัฒนาจากเจาภาพระดับเรื่องไปสู
หนวยปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดหนวยเจาภาพในการกำกับดูแล และอำนวยการ การดำเนินงานของเจาภาพเรื่อง
เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติท่ีมุงเนนเพ่ือการบรรลุเปาหมายของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
         3. บูรณาการความรวมมือโดยสรางเครือขาย เพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหา การพัฒนาเชิง
พื้นท่ี และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแหงชาติท่ีตอเนื่อง  
 4. กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
เพ่ือพัฒนาองคกรในปงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 210,695.4390 บาท 

                      ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงเงิน* 

เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดของหนวยงาน เงินกู อื่น ๆ 

(คาปรับ) ในประเทศ ตางประเทศ 

196,359.5629 12,212.2218 0 0 2,123.6543 



80 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร  

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ถวายความปลอดภัยพระมหากษตัริย พระบรมวงศานุวงศ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพเปนไปอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค 

ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรตติองตามพระราช

ประสงค รอยละ 

สยศ.ตร.(ผก.) 100 100 100 100 100 

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร

สยศ.ตร.(ผก.) 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 ถวายความปลอดภยัพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 เสริมสรางความรักสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี ซ่ือสัตย พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ และสนับสนุนและเสริมสรางการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำร ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพประเด็นยุทธศาสตร คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 

ถวายความปลอดภยัพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 

ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพเปนไปอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค 

 

 

 

ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรติตองตามพระราช

ประสงค รอยละ … 

 

 

 

สยศ.ตร.(ผก.) 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

เรื่องภายใตประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 2 เรื่อง ไดแก  

     - เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อเสรมิสรางความมั่นคงของสถาบนัหลักของชาติ 

     - เร่ือง การถวายความปลอดภยัพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
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เร่ือง : การบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ                                                

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผก.)  

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

ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น      163.1158  ลานบาท 
 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

บรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

บรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

บรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

บรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

บรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการ

ดำเนินงานเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาต ิ

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการ

ดำเนินงานเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาต ิ

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการ

ดำเนินงานเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาต ิ

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการ

ดำเนินงานเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาต ิ

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทางการ

ดำเนินงานเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาต ิ

2. พัฒนากระบวนการ วธิกีารในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการ

เสรมิสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก

ของชาต ิ

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

2. พัฒนากระบวนการ วิธกีารในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกบัหนวยที่เก่ียวของ

เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสรางความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาต ิ

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเก่ียวของ

เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสรางความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาต ิ

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเก่ียวของ

เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสรางความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาต ิ

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเก่ียวของ

เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสรางความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาต ิ

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเก่ียวของ

เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสรางความมั่นคง

ของสถาบันหลักของชาต ิ
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

4. สรางเคร่ืองมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเสรมิสราง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน  30.7236   31.6453   32.5947   33.5725   34.5797   163.1158  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 



84 
 

เร่ือง :  การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ                                                   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผก.)  

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

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     7,519.6550    ลานบาท 
 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. ถวายความปลอดภัยอยาง 

สมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค  

รอยละ 100  

1. ถวายความปลอดภัยอยาง 

สมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค 

รอยละ 100   

1. ถวายความปลอดภัยอยาง 

สมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค  

รอยละ 100  

1. ถวายความปลอดภัยอยาง 

สมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค  

รอยละ 100  

1. ถวายความปลอดภัยอยาง 

สมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค  

รอยละ 100  

2. ขาราชการตำรวจท่ีผานการฝกอบรม 

ผูปฏิบัติหนาทีถ่วายความปลอดภัย 

ในพื้นที่ (Local CAT) ไมนอยกวา  

4,000 นาย 

2. จำนวนผูปฏิบัตหินาที่ถวายความ

ปลอดภัยในพื้นท่ี ที่ผานการฝกอบรม 

ไมนอยกวา 4,000 นาย 

2. จำนวนผูปฏิบัตหินาที่ถวายความ

ปลอดภัยในพื้นท่ี ที่ผานการฝกอบรม 

ไมนอยกวา 4,000 นาย 

2. จำนวนผูปฏิบัตหินาที่ถวายความ

ปลอดภัยในพื้นท่ี ที่ผานการฝกอบรม 

ไมนอยกวา 4,000 นาย 

2. จำนวนผูปฏิบัตหินาที่ถวายความ

ปลอดภัยในพื้นท่ี ที่ผานการฝกอบรม 

ไมนอยกวา 4,000 นาย 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาศักยภาพขาราชการตำรวจผู

ปฏิบัตหินาที่ถวายความปลอดภัยในพืน้ที่ 

(Local CAT) และขาราชการตำรวจที่ไดรับ

มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพขาราชการตำรวจผู

ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ 

(Local CAT) และขาราชการตำรวจที่ไดรับ

มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพขาราชการตำรวจผู

ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่  

(Local CAT) และขาราชการตำรวจที่ไดรับ

มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพขาราชการตำรวจผู

ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่  

(Local CAT) และขาราชการตำรวจที่ไดรับ

มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพขาราชการตำรวจผู

ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่  

(Local CAT) และขาราชการตำรวจที่ไดรับ

มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

2. จัดหาอาวธุ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ 

ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ใหเทาทันสถานการณและภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการถวายความปลอดภัย 

2. จัดหาอาวุธ ยทุโธปกรณ ยานพาหนะ 

ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ใหเทาทันสถานการณและภัยคุกคามทุก

รูปแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพ. 

ในการถวายความปลอดภัย 

 2. จัดหาอาวุธ ยทุโธปกรณ ยานพาหนะ 

ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ใหเทาทันสถานการณและภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการถวายความปลอดภัย 

2. จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ 

ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ใหเทาทันสถานการณและภยัคุกคาม 

ทุกรูปแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการถวายความปลอดภัย 

2. จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ 

ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ใหเทาทันสถานการณและภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการถวายความปลอดภัย 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

3. ปรับยุทธวธิใีนการถวายความ 

ปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ปรับยุทธวิธใีนการถวายความ

ปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ปรับยุทธวิธใีนการถวายความ

ปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ปรับยุทธวิธใีนการถวายความ

ปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ปรับยุทธวธิีในการถวายความ

ปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ประสานการปฏิบตัิและบูรณาการ 

ความรวมมือกับทุกภาคสวน 

ที่เก่ียวของในภารกิจการถวาย 

ความปลอดภัย 

4. ประสานการปฏิบัติและบูรณาการ 

ความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ

ในภารกิจการถวายความปลอดภยั 

4. ประสานการปฏิบัติและบูรณาการ 

ความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ

ในภารกิจการถวายความปลอดภยั 

4. ประสานการปฏิบัติและบูรณาการ 

ความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ

ในภารกิจการถวายความปลอดภยั 

4. ประสานการปฏิบัติและบูรณาการ 

ความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของ

ในภารกิจการถวายความปลอดภยั 

5. ปรับปรุงฐานขอมูลกำลังพลและวัสดุ 

อุปกรณตาง ๆ ของผูปฏิบัติหนาที ่

ถวายความปลอดภัยใหครอบคลมุ 

ครบถวน และถูกตอง 

5. ปรับปรุงฐานขอมูลกำลังพลและวัสดุ 

อุปกรณตาง ๆ ของผูปฏิบัติหนาที ่

ถวายความปลอดภัยใหครอบคลมุ 

ครบถวน และถูกตอง 

5. ปรับปรุงฐานขอมูลกำลังพลและวัสดุ 

อุปกรณตาง ๆ ของผูปฏิบัติหนาที ่

ถวายความปลอดภัยใหครอบคลมุ 

ครบถวน และถูกตอง 

5. ปรับปรุงฐานขอมูลกำลังพลและวัสดุ 

อุปกรณตาง ๆ ของผูปฏิบัติหนาที ่

ถวายความปลอดภัยใหครอบคลมุ 

ครบถวน และถูกตอง 

5. ปรับปรุงฐานขอมูลกำลังพลและวัสดุ 

อุปกรณตาง ๆ ของผูปฏิบัติหนาที ่

ถวายความปลอดภัยใหครอบคลมุ 

ครบถวน และถูกตอง 

6. สงเสรมินำเทคโนโลยมีาใชในการ

รายงานผลการปฏิบัติการถวาย 

ความปลอดภัยของหนวยปฏิบติั 

อยางเปนระบบ 

6. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการ

ปฏิบัติการถวายความปลอดภยั 

ของหนวยปฏิบัติ  

  

 

 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

แผนปฏิบตัริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน  1,416.3614   1,458.8522   1,502.6178   1,547.6963   1,594.1272   7,519.6550  

เงินรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1.2 

เสรมิสรางความรกัสามคัคี ความสำนึกจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอม

ธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ และสนับสนุนและ

เสรมิสรางการดำเนนิงานตามแนวทางพระราชดำริ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที ่1.2 

คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย พรอมธำรงรักษาไว 

ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและเสรมิสราง 

การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

เผยแพรและนอมนำแนวทางพระราชดำริไปขยายผลครอบคลุม

พ้ืนที่เปาหมายและประชาชนกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ... 

 

 

 

 

 

สยศ.ตร.(ผก.) 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

80 

เรื่องภายใตประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 1 เรื่อง ไดแก  

      - เรื่อง ธำรงไวซ่ึงสถาบันหลกัของชาติและสงเสริมการมสีวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
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เร่ือง ธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติและสงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน                    

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

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

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น    838.8174      ลานบาท 
 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเรื่อง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. เผยแพรและนอมนำแนวทาง

พระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพื้นที่

เปาหมายและประชาชนกลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

1. เผยแพรและนอมนำแนวทาง

พระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพ้ืนที่

เปาหมายและประชาชนกลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

1. เผยแพรและนอมนำแนวทางพระราชดำริ

ไปขยายผลครอบคลุมพื้นที่เปาหมายและ

ประชาชนกลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

1. เผยแพรและนอมนำแนวทาง

พระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพ้ืนที่

เปาหมายและประชาชนกลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

1. เผยแพรและนอมนำแนวทาง

พระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพ้ืนที่

เปาหมายและประชาชนกลุมเปาหมาย 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

2. สรางจิตสำนึกของประชาชน 

เพื่อสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนไปตามกรอบ 

ที่กำหนด รอยละ 100 

2. สรางจิตสำนึกของประชาชน 

เพื่อสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนไปตามกรอบ 

ที่กำหนด รอยละ 100 

2. สรางจิตสำนึกของประชาชน 

เพื่อสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนไปตามกรอบ 

ที่กำหนด รอยละ 100 

2. สรางจิตสำนึกของประชาชน 

เพื่อสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนไปตามกรอบ 

ที่กำหนด รอยละ 100 

2. สรางจิตสำนึกของประชาชน 

เพื่อสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนไปตามกรอบ 

ที่กำหนด รอยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. เสริมสรางความรูแกขาราชการตำรวจ 

และประชาชนใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับ

บทบาทและความสำคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1. เสริมสรางความรูแกขาราชการตำรวจ 

และประชาชนใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทและความสำคญัของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1. เสริมสรางความรูแกขาราชการตำรวจ 

และประชาชนใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับ

บทบาทและความสำคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1. เสริมสรางความรูแกขาราชการตำรวจ 

และประชาชนใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทและความสำคญัของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1. เสริมสรางความรูแกขาราชการตำรวจ 

และประชาชนใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทและความสำคญัของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

2. เสริมสรางประสิทธิภาพและ 

ความเขมแข็งในการธำรงรักษาสถาบัน

พระมหากษัตริย 

2. เสริมสรางประสิทธิภาพและ 

ความเขมแข็งในการธำรงรกัษาสถาบัน

พระมหากษตัริย 

2. เสริมสรางประสิทธภิาพและความ

เขมแข็งในการธำรงรักษาสถาบัน

พระมหากษตัริย 

2. เสริมสรางประสิทธิภาพและ 

ความเขมแข็งในการธำรงรักษาสถาบัน

พระมหากษตัริย 

2. เสริมสรางประสิทธิภาพและ 

ความเขมแข็งในการธำรงรักษาสถาบัน

พระมหากษตัริย 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

3. นอมนำแนวพระราชดำริและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไป

ขับเคลื่อนและขยายผลสูประชาชน 

ทุกภาคสวน 

3. นอมนำแนวพระราชดำริและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ไปขับเคลื่อนและขยายผลสูประชาชน 

ทุกภาคสวน 

3. นอมนำแนวพระราชดำริและโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดำรไิปขับเคลื่อน

และขยายผลสูประชาชนทุกภาคสวน 

3. นอมนำแนวพระราชดำริและโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำรไิปขับเคลื่อน

และขยายผลสูประชาชนทุกภาคสวน 

3. นอมนำแนวพระราชดำริและโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำรไิปขับเคลื่อน

และขยายผลสูประชาชนทุกภาคสวน 

4. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจติอาสา

พัฒนา จิตอาสาภยัพิบัติและจิตอาสา

เฉพาะกิจอยางเตม็กำลังตามความรู

ความสามารถของแตละบุคคล/

หนวยงานเพ่ือสนองพระราชปณิธาน

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

4. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจติ

อาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบตัิและจิต

อาสาเฉพาะกิจอยางเต็มกำลังตาม

ความรูความสามารถของแตละบุคคล/

หนวยงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

4. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจติอาสา

พัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสา

เฉพาะกิจอยางเตม็กำลังตามความรู

ความสามารถของแตละบุคคล/หนวยงาน

เพ่ือสนองพระราชปณิธาน 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

4. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจติอาสา

พัฒนา จิตอาสาภยัพิบัติและจิตอาสา

เฉพาะกิจอยางเตม็กำลังตามความรู

ความสามารถของแตละบุคคล/

หนวยงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

4. สนับสนนุภารกิจในกิจกรรมจติอาสา

พัฒนา จิตอาสาภยัพิบัติและจิตอาสา

เฉพาะกิจอยางเตม็กำลังตามความรู

ความสามารถของแตละบุคคล/

หนวยงานเพ่ือสนองพระราชปณิธาน 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

5. สงเสรมินำเทคโนโลยมีาใชในการ

ปฏิบัติในกิจกรรมจติอาสาพัฒนา  

จิตอาสาภัยพิบัติและจติอาสาเฉพาะกิจ 

5. สงเสรมินำเทคโนโลยมีาใชในการ

ปฏิบัติในกิจกรรมจติอาสาพัฒนา  

จิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ 

5. สงเสรมินำเทคโนโลยมีาใชในการปฏิบัติ

ในกิจกรรมจติอาสาพัฒนา  

จิตอาสาภัยพิบัติและจติอาสาเฉพาะกิจ 

5. สงเสรมินำเทคโนโลยมีาใช 

ในการปฏิบัติในกิจกรรมจติอาสาพัฒนา  

จิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ 

5. สงเสรมินำเทคโนโลยมีาใช 

ในการปฏิบัติในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  

จิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เรื่อง ธำรงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติและสงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับชมุชน 
 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน 157.9951 162.7350 167.6170 172.6455 177.8249 838.8174 

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิน  

การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา                          
 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน

มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

ไดรับการบริการดวยความสะดวก 

รวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกิน รอยละ …* สยศ.ตร.(ผอ.) 40 40 40 40 40 

ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนตอการปฏิบติังานของเจาหนาท่ีตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ ...* 

 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

อัตราการเกิดคดีฆาผูอ่ืน ไมเกิน ... คดี/ประชากรแสนคน  สยศ.ตร.(ผอ.) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

จำนวนคดีปลนทรัพย ชิงทรัพย และวิ่งราวทรัพย ไมเกิน ... คดี/ประชากรแสนคน สยศ.ตร.(ผอ.) 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร

สยศ.ตร.(ผอ.) 

ยุทธศาสตรที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษย  

       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 การบังคับใชกฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

 * ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสำเรจ็ของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

   ที่หนวยเจาภาพระดับนโยบายตองประสานหนวยรับผดิชอบในการจดัทำรายละเอียดตัวช้ีวัด สงใหสำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ (กองวจิัย) (สยศ.ตร.(วจ.))  

   ดำเนินการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2.1 

เสร ิมสรางความปลอดภัยในชีว ิตและ

ทรัพยสินและความมั่นคงของมนษุย 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 

สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน 

มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกนิ…* สยศ.ตร.(ผอ.) 40 40 40 40 40 

ควบคุมคดีอาชญากรรมกลุมคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย ไมเกิน …คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน 81.83 81.83 81.83 81.83 81.83 

ควบคุมคดีอาชญากรรมกลุมความผิดคดีเก่ียวกับชวีิต รางกาย และเพศ ไมเกิน...คดี/

ประชากรหนึ่งแสนคน 

27.39 27.39 27.39 27.39 27.39 

ความเช่ือมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ ...* 

(ดานการรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน  

และการบริการ) 

80 80 80 80 80 

เรื่องภายใตประด็นยุทธศาสตร จำนวน 9 เรื่อง ไดแก  

          1. การบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน การอำนวยความยตุธิรรมทางอาญาและความม่ันคง 

          2. การปองกันปราบปรามอาชญากรรม  

          3. สรางการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

          4. การพัฒนาการใหบริการประชาชน 

          5. จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนกังานตำรวจแหงชาติ 

          6. การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว 

          7. การรักษาความปลอดภัยและใหบริการบนขบวนรถไฟ 

          8. เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและใหบริการบนทางหลวงแผนดิน 
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เร่ือง :  การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.)  

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. และ ภ.1-9  

                                                                                                                                            ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น     872.6350  ลานบาท  

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

- ผลการดำเนินงานในการบริหาร

จัดการเพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพในการ

สรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยตุิธรรม 

ทางอาญาและความมั่นคงบรรล ุ

ผลสำเร็จตามเปาหมาย รอยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการบรหิารจัดการ

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการสราง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

การอำนวยความยติุธรรมทางอาญาและ

ความมั่นคงบรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการบรหิารจัดการ

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการสราง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

การอำนวยความยติุธรรมทางอาญาและ

ความมั่นคงบรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100 

- ผลการดำเนนิงานในการบรหิารจัดการ

เพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพในการสราง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

การอำนวยความยติุธรรมทางอาญาและ

ความมั่นคงบรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการ

เพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพในการสราง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

การอำนวยความยติุธรรมทางอาญาและ

ความมั่นคงบรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย 

รอยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรม 

ทางอาญาและความมั่นคง 

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยติุธรรม 

ทางอาญาและความมั่นคง 

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยติุธรรม 

ทางอาญาและความมั่นคง 

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรม 

ทางอาญาและความมั่นคง 

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ 

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรม 

ทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน การอำนวย 

ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัย 

ในชีวติและทรัพยสิน การอำนวย 

ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัย 

ในชีวติและทรัพยสิน การอำนวย 

ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัย 

ในชีวติและทรัพยสิน การอำนวย 

ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัย 

ในชีวติและทรัพยสิน การอำนวย 

ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเกี่ยวของ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยที่เกี่ยวของ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยที่เกี่ยวของ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยที่เกี่ยวของ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ

ประสานการปฏิบัติกับหนวยที่เกี่ยวของ 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์การ

ขับเคลื่อน ยุทธศาสตรเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรม 

ทางอาญา 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์การ

ขับเคลื่อน ยุทธศาสตรเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยติุธรรม 

ทางอาญา 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์การ

ขับเคลือ่น ยุทธศาสตรเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยติุธรรม 

ทางอาญา 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมูลและประเมินผลสัมฤทธ์ิการ

ขับเคลื่อน ยุทธศาสตรเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรม 

ทางอาญา 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ

รวบรวมขอมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์การ

ขับเคลื่อน ยุทธศาสตรเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรม 

ทางอาญา 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน  164.3648   169.2957   174.3746   179.6059   184.9940   872.6350  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การปองกันปราบปรามอาชญากรรม      

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.)  

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

 ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          32,270.4363   ลานบาท                                                   
 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. อัตราการเกิดคดีฆาคนตายโดยเจตนา 

ไมเกิน 3.0 คดี ตอประชากรแสนคน 

1. อัตราการเกิดคดฆีาคนตายโดยเจตนา 

ไมเกิน 3.0 คด ีตอประชากรแสนคน 
1. อัตราการเกิดคดฆีาคนตายโดยเจตนา 

ไมเกิน 3.0 คด ีตอประชากรแสนคน 
1. อัตราการเกิดคดฆีาคนตายโดยเจตนา 

ไมเกิน 3.0 คด ีตอประชากรแสนคน 

1. อัตราการเกิดคดฆีาคนตายโดยเจตนา 

ไมเกิน 3.0 คด ีตอประชากรแสนคน 

2. จำนวนคดปีลนทรัพย ชิงทรัพย วิง่ราว

ทรัพย ไมเกิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 

2. จำนวนคดปีลนทรัพย ชิงทรัพย วิง่ราว

ทรัพย ไมเกิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 
2. จำนวนคดปีลนทรัพย ชิงทรัพย วิง่ราว

ทรัพย ไมเกิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 
2. จำนวนคดปีลนทรัพย ชิงทรัพย วิง่ราว

ทรัพย ไมเกิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 

2. จำนวนคดปีลนทรัพย ชิงทรัพย วิง่ราว

ทรัพย ไมเกิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที ่1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวญัได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีที่รบัแจง 

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมท่ี 1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีท่ีรบัแจง 

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมท่ี 1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีท่ีรบัแจง 

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมท่ี 1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวญัได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีที่รับแจง 

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมท่ี 1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวญัได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีที่รบัแจง 

4. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที ่2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศได ไมนอยกวารอยละ 73  

ของคดีที่รับแจง   

4. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที ่2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศได ไมนอยกวารอยละ 73  

ของคดีท่ีรับแจง   

4. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที ่2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศได ไมนอยกวารอยละ 73  

ของคดีท่ีรับแจง   

4. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที ่2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศได ไมนอยกวารอยละ 73  

ของคดีท่ีรับแจง   

4. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที ่2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศได ไมนอยกวารอยละ 73  

ของคดีที่รับแจง   

5. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที ่3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรัพยได ไมนอยกวา

รอยละ 55 ของคดีที่รับแจง   

5. จับกุมผูกระทำผิดกลุมท่ี 3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรพัยได ไมนอยกวา

รอยละ 55 ของคดีที่รับแจง   

5. จับกุมผูกระทำผิดกลุมท่ี 3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรพัยได ไมนอยกวา

รอยละ 55 ของคดีที่รับแจง   

5. จับกุมผูกระทำผิดกลุมท่ี 3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรพัยได ไมนอยกวา

รอยละ 55 ของคดีที่รับแจง   

5. จับกุมผูกระทำผิดกลุมท่ี 3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรพัยได ไมนอยกวา

รอยละ 55 ของคดีที่รับแจง   
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1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม ใหมีความพรอมตอการ

ปฏิบัติงานและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ในดานตาง ๆ    

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม ใหมีความพรอมตอการ

ปฏิบัติงานและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ในดานตาง ๆ   

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม ใหมีความพรอมตอการ

ปฏิบัติงานและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ในดานตาง ๆ   

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม ใหมีความพรอมตอการ

ปฏิบัติงานและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ในดานตาง ๆ   

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม ใหมีความพรอมตอการ

ปฏิบัติงานและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ในดานตาง ๆ   

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธ ี

วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ

ฝกอบรม เรียนรูดานยุทธวิธี จนสามารถ

ใชกำลังและอาวุธไดอยางถูกตอง  

และเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี  

วธิปีฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ

ฝกอบรม เรียนรูดานยุทธวิธี จนสามารถ

ใชกำลังและอาวุธไดอยางถูกตอง  

และเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี  

วธิปีฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ

ฝกอบรม เรียนรูดานยุทธวิธี จนสามารถ

ใชกำลังและอาวุธไดอยางถูกตอง  

และเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี  

วธิปีฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ

ฝกอบรม เรียนรูดานยุทธวิธี จนสามารถ

ใชกำลังและอาวุธไดอยางถูกตอง  

และเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี  

วธิปีฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ

ฝกอบรม เรียนรูดานยุทธวิธี จนสามารถ

ใชกำลังและอาวุธไดอยางถูกตอง  

และเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

   1.2 ดานกำลังพล (สอดคลองกับ

ความหนาแนนของจำนวนประชากร

และพ้ืนที่) ความเหมาะสมกับตำแหนง 

   1.2 ดานกำลังพล (สอดคลองกับความ

หนาแนนของจำนวนประชากรและพื้นที่) 

ความเหมาะสมกับตำแหนง 

   1.2 ดานกำลังพล (สอดคลองกับความ

หนาแนนของจำนวนประชากรและพื้นที่) 

ความเหมาะสมกับตำแหนง 

   1.2 ดานกำลังพล (สอดคลองกับความ

หนาแนนของจำนวนประชากรและพื้นที่) 

ความเหมาะสมกับตำแหนง 

   1.2 ดานกำลังพล (สอดคลองกับความ

หนาแนนของจำนวนประชากรและพื้นที่) 

ความเหมาะสมกับตำแหนง 

   1.3 สรางความรูความเขาใจและทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน การถายทอดความรู

ระหวางกัน และการกำหนดแนวทางและ

วิธีการในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และ

การนำมาใชในการปฏิบัติอยางเปนชดัเจน 

   1.3 สรางความรูความเขาใจและทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน การถายทอดความรู

ระหวางกัน และการกำหนดแนวทางและ

วธิกีารในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และการ

นำมาใชในการปฏบิัติอยางเปนชัดเจน 

   1.3 สรางความรูความเขาใจและทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน การถายทอดความรู

ระหวางกัน และการกำหนดแนวทางและ

วธิกีารในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และ

การนำมาใชในการปฏิบัตอิยางเปนชัดเจน 

   1.3 สรางความรูความเขาใจและทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน การถายทอดความรู

ระหวางกัน และการกำหนดแนวทางและ

วธิกีารในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และการ

นำมาใชในการปฏบิัติอยางเปนชัดเจน 

   1.3 สรางความรูความเขาใจและทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน การถายทอดความรู

ระหวางกัน และการกำหนดแนวทางและ

วธิกีารในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และ

การนำมาใชในการปฏิบัตอิยางเปนชัดเจน 
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   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

หนาท่ี และฝกซอมแผนเผชิญเหตุยทุธวิธี

ตำรวจอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ

ขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องท่ีผานมา

เปนกรณีศึกษา เพื่อลดการสูญเสีย 

และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 

จากผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี 

และฝกซอมแผนเผชิญเหตุยทุธวิธีตำรวจ

อยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ

ขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องที่ผานมา

เปนกรณีศกึษา เพื่อลดการสูญเสีย 

และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 

จากผูบังคบับัญชาทุกระดับช้ัน 

   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี 

และฝกซอมแผนเผชิญเหตุยทุธวิธีตำรวจ

อยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ

ขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องที่ผานมา

เปนกรณีศกึษา เพื่อลดการสูญเสีย 

และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 

จากผูบังคบับัญชาทุกระดับช้ัน 

   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ 

และฝกซอมแผนเผชิญเหตุยทุธวิธีตำรวจ

อยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ

ขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องท่ีผานมา

เปนกรณีศกึษา เพื่อลดการสูญเสีย 

และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 

จากผูบังคบับัญชาทุกระดับชั้น 

   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ี 

และฝกซอมแผนเผชิญเหตุยทุธวิธีตำรวจ

อยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ

ขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องท่ีผานมา

เปนกรณีศกึษา เพื่อลดการสูญเสีย 

และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 

จากผูบังคบับัญชาทุกระดับชั้น 

2. ปองกันการกออาชญากรรม 

โดยกำหนดแนวทางการปองกัน

อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 

Prevention) 

2. ปองกันการกออาชญากรรม 

โดยกำหนดแนวทางการปองกัน

อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 

Prevention) 

2. ปองกันการกออาชญากรรม 

โดยกำหนดแนวทางการปองกัน

อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 

Prevention) 

2. ปองกันการกออาชญากรรม 

โดยกำหนดแนวทางการปองกัน

อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 

Prevention) 

2. ปองกันการกออาชญากรรม 

โดยกำหนดแนวทางการปองกัน

อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 

Prevention) 

   2.1 กำหนดมาตรการควบคมุแหลง

ซองสุมของผูกระทำความผดิหรือผูตอง

สงสัย แหลงอบายมุขหรือสถานบริการ

ที่จะเปนแหลงเพาะอาชญากรรม  

   2.1 กำหนดมาตรการควบคุมแหลง

ซองสุมของผูกระทำความผดิหรือผูตอง

สงสัย แหลงอบายมุขหรือสถานบริการ 

ที่จะเปนแหลงเพาะอาชญากรรม  

   2.1 กำหนดมาตรการควบคุมแหลง

ซองสุมของผูกระทำความผดิหรือผูตอง

สงสัย แหลงอบายมุขหรือสถานบริการ 

ที่จะเปนแหลงเพาะอาชญากรรม  

   2.1 กำหนดมาตรการควบคุมแหลง

ซองสุมของผูกระทำความผดิหรือผูตอง

สงสัย แหลงอบายมุขหรือสถานบริการ 

ที่จะเปนแหลงเพาะอาชญากรรม  

   2.1 กำหนดมาตรการควบคุมแหลง

ซองสุมของผูกระทำความผดิหรือผูตอง

สงสัย แหลงอบายมุขหรือสถานบริการ 

ที่จะเปนแหลงเพาะอาชญากรรม  

   2.2 นำระบบฐานขอมูลมาเชื่อมโยง

และวิเคราะหสถานการณ และแนวโนม

การกอเหตุในแตละพ้ืนที่ได ตลอดจน

สภาพปญหาและสาเหตุของการเกิด

อาชญากรรม ใหเกิดการปฏิบัติงาน 

อยางมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

   2.2 นำระบบฐานขอมูลมาเชื่อมโยง

และวิเคราะหสถานการณ และแนวโนม

การกอเหตุในแตละพ้ืนที่ได ตลอดจน

สภาพปญหาและสาเหตุของการเกิด

อาชญากรรม ใหเกิดการปฏิบัติงาน 

อยางมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   2.2 นำระบบฐานขอมูลมาเชื่อมโยง

และวิเคราะหสถานการณ และแนวโนม

การกอเหตุในแตละพ้ืนที่ได ตลอดจน

สภาพปญหาและสาเหตุของการเกิด

อาชญากรรม ใหเกิดการปฏิบัติงาน 

อยางมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   2.2 นำระบบฐานขอมูลมาเช่ือมโยง

และวิเคราะหสถานการณ และแนวโนม

การกอเหตุในแตละพ้ืนที่ได ตลอดจน

สภาพปญหาและสาเหตุของการเกิด

อาชญากรรม ใหเกิดการปฏิบัติงาน 

อยางมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   2.2 นำระบบฐานขอมูลมาเช่ือมโยง

และวิเคราะหสถานการณ และแนวโนม

การกอเหตุในแตละพ้ืนที่ได ตลอดจน

สภาพปญหาและสาเหตุของการเกิด

อาชญากรรม ใหเกิดการปฏิบัติงาน 

อยางมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจ

และพัฒนาแผนการตรวจใหมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพ้ืนที่  

ทุกตำแหนง ทุกหนาที่ ตองให

ความสำคญัและรวมแรงรวมใจกัน 

ทำหนาที่ปองกัน อาชญากรรม   

   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจ 

และพัฒนาแผนการตรวจใหมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพ้ืนที่  

ทุกตำแหนง ทุกหนาที่ ตองให

ความสำคญัและรวมแรงรวมใจกัน 

ทำหนาที่ปองกัน อาชญากรรม   

   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจและ

พัฒนาแผนการตรวจใหมมีาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพ้ืนที่  

ทุกตำแหนง ทุกหนาที่ ตองให

ความสำคญัและรวมแรงรวมใจกัน 

ทำหนาที่ปองกัน อาชญากรรม   

   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจ 

และพัฒนาแผนการตรวจใหมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพ้ืนที่  

ทุกตำแหนง ทุกหนาที่ ตองให

ความสำคญัและรวมแรงรวมใจกัน 

ทำหนาที่ปองกัน อาชญากรรม   

   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจ 

และพัฒนาแผนการตรวจใหมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพื้นท่ี  

ทุกตำแหนง ทุกหนาที่ ตองให

ความสำคญัและรวมแรงรวมใจกัน 

ทำหนาที่ปองกัน อาชญากรรม   

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

หนาที่ และฝกซอมแผนเผชิญเหตุ

ยุทธวธิตีำรวจอยางตอเน่ือง สม่ำเสมอ 

และนำขอผดิพลาด ขอบกพรองในเรื่อง

ที่ผานมาเปนกรณศึีกษา เพ่ือลดการ

สูญเสียและเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับ

ดูแลจากผูบังคับบัญชาทุกระดับชัน้ 

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

หนาท่ี และฝกซอมแผนเผชิญเหตยุุทธวิธี

ตำรวจอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ

ขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องที่ผานมา

เปนกรณศีึกษา เพ่ือลดการสญูเสีย 

และเกิดเหตซุ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 

จากผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

หนาท่ี และฝกซอมแผนเผชิญเหตยุุทธวิธี

ตำรวจอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ

ขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องที่ผานมา

เปนกรณศีึกษา เพ่ือลดการสญูเสีย 

และเกิดเหตซุ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 

จากผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

หนาท่ี และฝกซอมแผนเผชิญเหตยุทุธวธิี

ตำรวจอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ

ขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องท่ีผานมา

เปนกรณศีึกษา เพื่อลดการสญูเสีย 

และเกิดเหตซุ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 

จากผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ

หนาท่ี และฝกซอมแผนเผชิญเหตยุุทธวธิี

ตำรวจอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ

ขอผิดพลาด ขอบกพรองในเรื่องท่ีผานมา

เปนกรณีศึกษา เพื่อลดการสญูเสีย 

และเกิดเหตซุำ้ โดยมีการกำกับดูแล 

จากผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนุน

สงเสริมใหประชาชน ชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมใน

การปองกันปราบอาชญากรรมใน

ทองถิ่นของตนเองซึ่งเปนพ้ืนฐานสำคัญ

ในการแกไขปญหาดานอาชญากรรม 

ในระยะยาว 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนนุ

สงเสริมใหประชาชน ชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมใน

การปองกันปราบอาชญากรรมในทองถ่ิน

ของตนเองซึ่งเปนพ้ืนฐานสำคัญ 

ในการแกไขปญหาดานอาชญากรรม 

ในระยะยาว 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนนุ

สงเสริมใหประชาชน ชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมใน

การปองกันปราบอาชญากรรมในทองถ่ิน

ของตนเองซึ่งเปนพ้ืนฐานสำคัญ 

ในการแกไขปญหาดานอาชญากรรม 

ในระยะยาว 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนุน

สงเสริมใหประชาชน ชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมใน

การปองกันปราบอาชญากรรมในทองถ่ิน

ของตนเองซึ่งเปนพ้ืนฐานสำคัญ 

ในการแกไขปญหาดานอาชญากรรม 

ในระยะยาว 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนนุ

สงเสริมใหประชาชน ชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมใน

การปองกันปราบอาชญากรรมในทองถ่ิน

ของตนเองซึ่งเปนพ้ืนฐานสำคัญ 

ในการแกไขปญหาดานอาชญากรรม 

ในระยะยาว 

4. เรงสรางภาพลักษณ สรางทัศนคต ิ

ที่ดีเพ่ือเพิม่ความไวใจของประชาชน 

ใหมีตอเจาหนาที ่ 

4. เรงสรางภาพลักษณ สรางทัศนคต ิ

ที่ดีเพ่ือเพ่ิมความไวใจของประชาชน 

ใหมีตอเจาหนาที ่ 

4. เรงสรางภาพลักษณ สรางทัศนคต ิ

ที่ดีเพ่ือเพ่ิมความไวใจของประชาชน 

ใหมีตอเจาหนาที ่ 

4. เรงสรางภาพลักษณ สรางทัศนคต ิ

ที่ดีเพ่ือเพ่ิมความไวใจของประชาชน 

ใหมีตอเจาหนาที ่ 

4. เรงสรางภาพลักษณ สรางทัศนคต ิ

ที่ดีเพ่ือเพ่ิมความไวใจของประชาชน 

ใหมีตอเจาหนาท่ี  
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5. พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบปองกัน

และเพ่ือแกไขการกอเหตุอาชญากรรม

ใหทันสมัย ทันตอสถานการณท่ีเกิดขึ้น

ในปจจุบันและตอบสนองความแตกตาง

ของแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและ 

ใชขอมูลท่ีทันสมัยจากทุกชองทาง  

นำเทคโนโลยี วิเคราะหขอมูล 

(สถานภาพ) อาชญากรรม อยางตอเนือ่ง 

เปนระบบ 

5. พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบปองกัน

และเพ่ือแกไขการกอเหตุอาชญากรรม 

ใหทันสมัย ทันตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน

ปจจุบันและตอบสนองความแตกตางของ

แตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและใชขอมูล

ที่ทันสมัยจากทุกชองทาง นำเทคโนโลยี 

วเิคราะหขอมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม 

อยางตอเนื่อง เปนระบบ 

5. พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบปองกัน

และเพ่ือแกไขการกอเหตุอาชญากรรมให

ทันสมัย ทันตอสถานการณท่ีเกิดขึน้ใน

ปจจุบันและตอบสนองความแตกตางของ

แตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและใชขอมูล

ที่ทันสมัยจากทุกชองทาง นำเทคโนโลยี 

วเิคราะหขอมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม 

อยางตอเนื่อง เปนระบบ 

5. พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบปองกัน

และเพ่ือแกไขการกอเหตุอาชญากรรมให

ทันสมัย ทันตอสถานการณท่ีเกิดขึน้ใน

ปจจุบันและตอบสนองความแตกตางของ

แตละพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสมและใชขอมูล

ที่ทันสมัยจากทุกชองทาง นำเทคโนโลยี 

วเิคราะหขอมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม 

อยางตอเนื่อง เปนระบบ 

5. พัฒนาระบบฐานขอมูลระบบปองกัน

และเพ่ือแกไขการกอเหตุอาชญากรรมให

ทันสมัย ทันตอสถานการณที่เกิดขึน้ใน

ปจจุบันและตอบสนองความแตกตางของ

แตละพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสมและใชขอมูล

ที่ทันสมัยจากทุกชองทาง นำเทคโนโลยี 

วเิคราะหขอมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม 

อยางตอเนื่อง เปนระบบ 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบติัในการดำเนินงาน

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบัติในการดำเนินงาน

ดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

7. แสวงหาความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เก่ียวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน สรางเครือขาย 

เพ่ือปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

อยางเปนระบบ 

7. แสวงหาความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน สรางเครือขาย 

เพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนอยางเปนระบบ 

7. แสวงหาความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน สรางเครือขาย 

เพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนอยางเปนระบบ  

7. แสวงหาความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน สรางเครือขาย 

เพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนอยางเปนระบบ  

7. แสวงหาความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน สรางเครือขาย 

เพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนอยางเปนระบบ  

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  

การรักษาความปลอดภัยอาคาร 

สถานที่ และทรัพยสินเบ้ืองตนสำหรับ

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  

การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี 

และทรัพยสินเบื้องตนสำหรับธรุกิจ 

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  

การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี 

และทรัพยสินเบื้องตนสำหรับธรุกิจ 

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  

การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี 

และทรัพยสินเบื้องตนสำหรับธรุกิจ 

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  

การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ 

และทรัพยสินเบ้ืองตนสำหรับธรุกิจ 



98 
 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก

ประทุษรายตอทรัพยสิน โดยใหภาค

ธุรกิจมีสวนรับผดิชอบในการรักษา

ความปลอดภัยและมสีวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานดังกลาว และกำหนด

มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัตติาม

มาตรฐานดังกลาวอยางเหมาะสม 

และไมเปนภาระเกินสมควร  

ที่มีความเส่ียงสูงท่ีจะถูกประทุษราย 

ตอทรัพยสิน โดยใหภาคธุรกิจมสีวน

รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย

และมสีวนรวมในการกำหนดมาตรฐาน

ดังกลาว และกำหนดมาตรการกำกับ

ดูแลการปฏิบัตติามมาตรฐานดังกลาว

อยางเหมาะสมและไมเปนภาระ 

เกินสมควร  

ที่มีความเส่ียงสูงท่ีจะถูกประทุษราย 

ตอทรัพยสิน โดยใหภาคธุรกิจมสีวน

รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย

และมสีวนรวมในการกำหนดมาตรฐาน

ดังกลาว และกำหนดมาตรการกำกับ

ดูแลการปฏิบัตติามมาตรฐานดังกลาว

อยางเหมาะสมและไมเปนภาระ 

เกินสมควร  

ที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกประทุษราย 

ตอทรัพยสิน โดยใหภาคธุรกิจมสีวน

รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย

และมสีวนรวมในการกำหนดมาตรฐาน

ดังกลาว และกำหนดมาตรการกำกับ

ดูแลการปฏิบัตติามมาตรฐานดังกลาว

อยางเหมาะสมและไมเปนภาระ 

เกินสมควร  

ที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกประทุษราย 

ตอทรัพยสิน โดยใหภาคธุรกิจมสีวน

รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย

และมสีวนรวมในการกำหนดมาตรฐาน

ดังกลาว และกำหนดมาตรการกำกับ

ดูแลการปฏิบัตติามมาตรฐานดังกลาว

อยางเหมาะสมและไมเปนภาระ 

เกินสมควร  

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน      6,078.2842       6,260.6327       6,448.4517       6,641.9053       6,841.1624     32,270.4363  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การสรางการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม                                                 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.) 

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

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น           182.3099      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. หมูบาน/ชุมชุม ที่เขารวมกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธตามหลักชุมชนเขมแข็ง 

ไมนอยกวา 7,400 หมูบาน/ชุมชน 

1. หมูบาน/ชุมชุม ที่เขารวมกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธตามหลักชุมชนเขมแข็ง  

ไมนอยกวา 7,400 หมูบาน/ชุมชน 

1. หมูบาน/ชุมชุม ที่เขารวมกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธตามหลักชุมชนเขมแข็ง  

ไมนอยกวา 7,400 หมูบาน/ชุมชน 

1. หมูบาน/ชุมชุม ที่เขารวมกิจกรรม

ชุมชนสัมพนัธตามหลักชุมชนเขมแข็ง  

ไมนอยกวา 7,400 หมูบาน/ชุมชน 

1. หมูบาน/ชุมชุม ที่เขารวมกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธตามหลักชุมชนเขมแข็ง  

ไมนอยกวา 7,400 หมูบาน/ชุมชน 

2. อาสาสมัครตำรวจบานเขารวม

ปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ตำรวจ  

และชวยเหลือในกิจการของตำรวจ  

จำนวน 5,240 คน 

2. อาสาสมัครตำรวจบานเขารวม

ปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ตำรวจ  

และชวยเหลือในกิจการของตำรวจ 

จำนวน 5,240 คน 

2. อาสาสมัครตำรวจบานเขารวม

ปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ตำรวจ  

และชวยเหลือในกิจการของตำรวจ 

จำนวน 5,240 คน 

2. อาสาสมัครตำรวจบานเขารวม

ปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ตำรวจ  

และชวยเหลือในกิจการของตำรวจ 

จำนวน 5,240 คน 

2. อาสาสมัครตำรวจบานเขารวม

ปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ตำรวจ  

และชวยเหลือในกิจการของตำรวจ 

จำนวน 5,240 คน 

3. ประชาชนเขามาเปนเครือขาย

ปองกันอาชญากรรมเพ่ิมข้ึน  

จำนวน 74,150 คน 

3. ประชาชนเขามาเปนเครือขายปองกัน

อาชญากรรมเพ่ิมข้ึน จำนวน 74,150 คน 
3. ประชาชนเขามาเปนเครือขายปองกัน

อาชญากรรมเพ่ิมข้ึน จำนวน 74,150 คน 
3. ประชาชนเขามาเปนเครือขายปองกัน

อาชญากรรมเพ่ิมข้ึน จำนวน 74,150 คน 

3. ประชาชนเขามาเปนเครือขายปองกัน

อาชญากรรมเพ่ิมข้ึน จำนวน 74,150 คน 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี

เครือขายตอการเขามามีสวนรวม 

ในกิจการตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 75* 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี

เครือขายตอการเขามามีสวนรวม 

ในกิจการตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 75* 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี

เครือขายตอการเขามามีสวนรวม 

ในกิจการตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 75* 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี

เครือขายตอการเขามามีสวนรวม 

ในกิจการตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 75* 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี

เครือขายตอการเขามามีสวนรวม 

ในกิจการตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 75* 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. นำสื่อ Social media เชน Line 

Facebook Youtube Clubhouse 

ฯลฯ มาเปนเครื่องมือในการสรางชอง

ทางการติดตอสื่อสาร และดำเนินงาน  

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน

อยางเต็มศกัยภาพ 

1. นำสื่อ Social media เชน Line 

Facebook Youtube Clubhouse 

ฯลฯ มาเปนเครื่องมือในการสรางชอง

ทางการติดตอสื่อสาร และดำเนินงาน  

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน

อยางเต็มศักยภาพ 

1. นำสื่อ Social media เชน Line 

Facebook Youtube Clubhouse 

ฯลฯ มาเปนเครื่องมือในการสรางชอง

ทางการติดตอสื่อสาร และดำเนินงาน  

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน

อยางเต็มศักยภาพ 

1. นำสื่อ Social media เชน Line 

Facebook Youtube Clubhouse 

ฯลฯ มาเปนเครื่องมือในการสรางชอง

ทางการติดตอสื่อสาร และดำเนินงาน  

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน

อยางเต็มศกัยภาพ 

1. นำสื่อ Social media เชน Line 

Facebook Youtube Clubhouse 

ฯลฯ มาเปนเครื่องมือในการสรางชอง

ทางการติดตอสื่อสาร และดำเนินงาน  

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน

อยางเต็มศกัยภาพ 

2. จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที ่

ผูปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบาน 

ประชาชนในหมูบานเปาหมาย ใหมี

ความรูความเขาใจตามบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบของแตละฝาย  

รวมถึงการฝกอบรมทบทวนใหแกผูมีสวน

เก่ียวของในการดำเนินการตามโครงการ 

หรือกิจกรรม อยางตอเนื่อง 

2. จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที ่

ผูปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบาน ประชาชน

ในหมูบานเปาหมาย ใหมีความรูความ

เขาใจตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละฝาย รวมถึงการฝกอบรมทบทวน

ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของในการดำเนินการ

ตามโครงการ หรือกิจกรรม อยางตอเนื่อง 

2. จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที ่

ผูปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบาน ประชาชน

ในหมูบานเปาหมาย ใหมีความรูความ

เขาใจตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละฝาย รวมถึงการฝกอบรมทบทวน

ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของในการดำเนินการ

ตามโครงการ หรือกิจกรรม อยางตอเนื่อง 

2. จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที ่

ผูปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบาน ประชาชน

ในหมูบานเปาหมาย ใหมีความรูความ

เขาใจตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละฝาย รวมถึงการฝกอบรมทบทวน

ใหแกผูมีสวนเก่ียวของในการดำเนินการ

ตามโครงการ หรือกิจกรรม อยางตอเนื่อง 

2. จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที ่

ผูปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบาน ประชาชน

ในหมูบานเปาหมาย ใหมีความรูความ

เขาใจตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละฝาย รวมถึงการฝกอบรมทบทวน

ใหแกผูมีสวนเก่ียวของในการดำเนินการ

ตามโครงการ หรือกิจกรรม อยางตอเนื่อง 

3. หนวยปฏิบัตบิูรณาการรวมกับสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของในพ้ืนที่ดำเนินการ

ดานการขาวเพ่ือความมั่นคงในภัย

คุกคามทุกรูปแบบเพ่ือสืบทราบปญหา 

และรวมกันแกไขปญหาบรรเทา 

ความเดือดรอน ลดความเหลื่อมลำ้ 

ในพ้ืนที่เปาหมาย 

3. หนวยปฏิบัตบิูรณาการรวมกับสวน

ราชการท่ีเก่ียวของในพื้นที่ดำเนินการ

ดานการขาวเพ่ือความมั่นคงในภัย

คุกคามทุกรูปแบบเพ่ือสืบทราบปญหา 

และรวมกันแกไขปญหาบรรเทา 

ความเดือดรอน ลดความเหลื่อมลำ้ 

ในพื้นที่เปาหมาย 

3. หนวยปฏิบัตบิูรณาการรวมกับสวน

ราชการท่ีเก่ียวของในพื้นที่ดำเนินการ

ดานการขาวเพ่ือความมั่นคงในภัย

คุกคามทุกรปูแบบเพ่ือสืบทราบปญหา 

และรวมกันแกไขปญหาบรรเทา 

ความเดือดรอน ลดความเหลื่อมลำ้ 

ในพื้นที่เปาหมาย 

3. หนวยปฏิบัตบิูรณาการรวมกับสวน

ราชการที่เก่ียวของในพื้นท่ีดำเนินการ

ดานการขาวเพ่ือความมั่นคงในภัย

คุกคามทุกรูปแบบเพ่ือสืบทราบปญหา 

และรวมกันแกไขปญหาบรรเทา 

ความเดือดรอน ลดความเหลื่อมลำ้ 

ในพื้นที่เปาหมาย 

3. หนวยปฏิบัตบิูรณาการรวมกับสวน

ราชการที่เก่ียวของในพื้นที่ดำเนินการ

ดานการขาวเพ่ือความมั่นคงในภัย

คุกคามทุกรูปแบบเพ่ือสืบทราบปญหา 

และรวมกันแกไขปญหาบรรเทา 

ความเดือดรอน ลดความเหลื่อมลำ้ 

ในพื้นที่เปาหมาย 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

4. ติดตามผลการดำเนินการและมกีาร

ตรวจเยีย่มหลังการดำเนินตามกิจกรรม

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 

อยางตอเนื่อง รวมท้ัง ติดตามวเิคราะห 

ประเมินผลการดำเนินการ เพ่ือนำผล

การวิเคราะหไปสูการปรับปรุงแกไข 

การดำเนินการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการปองกันอาชญากรรม

ตอไป 

4. ติดตามผลการดำเนินการและมีการ

ตรวจเยี่ยมหลังการดำเนินตามกิจกรรม

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 

อยางตอเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวเิคราะห 

ประเมินผลการดำเนินการ เพ่ือนำผล 

การวิเคราะหไปสูการปรับปรุงแกไข 

การดำเนินการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการปองกันอาชญากรรม

ตอไป 

4. ติดตามผลการดำเนินการและมีการ

ตรวจเยี่ยมหลังการดำเนินตามกิจกรรม

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 

อยางตอเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวเิคราะห 

ประเมินผลการดำเนินการ เพ่ือนำผล

การวิเคราะหไปสูการปรับปรุงแกไขการ

ดำเนินการสรางการมสีวนรวมของ

ประชาชนในการปองกันอาชญากรรม

ตอไป 

4. ติดตามผลการดำเนินการและมกีาร

ตรวจเยีย่มหลังการดำเนินตามกิจกรรม

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 

อยางตอเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวเิคราะห 

ประเมินผลการดำเนินการ เพ่ือนำผล 

การวิเคราะหไปสูการปรับปรุงแกไขการ

ดำเนินการสรางการมสีวนรวมของ

ประชาชนในการปองกันอาชญากรรม

ตอไป 

4. ติดตามผลการดำเนินการและมกีาร

ตรวจเยีย่มหลังการดำเนินตามกิจกรรม

สรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 

อยางตอเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวเิคราะห 

ประเมินผลการดำเนินการ เพ่ือนำผล

การวิเคราะหไปสูการปรับปรุงแกไข 

การดำเนินการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการปองกันอาชญากรรม

ตอไป 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การสรางการมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          34.3389           35.3691           36.4301           37.5230           38.6487         182.3099  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การพัฒนาการใหบริการประชาชน                                                                          

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.)  

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. และ ภ.1-9 

ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังส้ิน    84,036.2142  ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

ความเช่ือมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบติังานของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

ความเช่ือมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

ความเช่ือมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

ความเช่ือมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

ความเช่ือมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

ดานการใหบริการในสถานีตำรวจ 

และระงับการแจงเหตุ 

1. พัฒนารูปแบบบริการของหนวย  

สน./สภ. เพ่ืออำนวยความสะดวก 

ในการใหบริการประชาชน โดยจัดสรร

รูปแบบบริการใหมีความสะดวก และ

หลากหลายความตองการของประชาชน 

1. พัฒนารูปแบบบริการของหนวย  

สน./สภ. เพ่ืออำนวยความสะดวก 

ในการใหบริการประชาชน โดยจัดสรร

รูปแบบบริการใหมีความสะดวก และ

หลากหลายความตองการของประชาชน 

1. พัฒนารูปแบบบริการของหนวย  

สน./สภ. เพ่ืออำนวยความสะดวก 

ในการใหบริการประชาชน โดยจัดสรร

รูปแบบบริการใหมีความสะดวก และ

หลากหลายความตองการของประชาชน 

1. พัฒนารูปแบบบริการของหนวย  

สน./สภ. เพ่ืออำนวยความสะดวก 

ในการใหบริการประชาชน โดยจัดสรร

รูปแบบบริการใหมีความสะดวก และ

หลากหลายความตองการของประชาชน 

2. ปรับปรุงจุดใหบริการเนน 

ความสะดวกและลดข้ันตอน 

เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการอำนวย 

ความสะดวกใหแกประชาชน 

2. ปรับวิธกีารทำงานโดยใหความสำคัญ

กับผูรับบริการ เพ่ือสนบัสนุน 

การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคณุคา 

และไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยน 

จากการทำงานดวยมือเปนการทำงาน 

บนระบบดจิิทัล 

2. ปรับวิธกีารทำงานโดยใหความสำคัญ

กับผูรับบริการ เพ่ือสนบัสนุน 

การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคณุคา 

และไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยน 

จากการทำงานดวยมือเปนการทำงาน 

บนระบบดจิิทัล 

2. ปรับวิธกีารทำงานโดยใหความสำคัญ

กับผูรบับริการ เพ่ือสนบัสนุน 

การพัฒนาบริการภาครัฐท่ีมีคณุคา 

และไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยน 

จากการทำงานดวยมือเปนการทำงาน 

บนระบบดจิิทัล 

2. ปรับวิธีการทำงานโดยใหความสำคัญ

กับผูรับบริการ เพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาบริการภาครัฐท่ีมีคณุคา 

และไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยน 

จากการทำงานดวยมือเปนการทำงาน 

บนระบบดจิิทัล 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

3. นำเทคโนโลยีมาเสรมิการปฏิบติั 

ในการขับเคลื่อนระบบงานตามภารกิจ

ของตำรวจ 

3. เช่ือมโยงและบูรณาการการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งในสวนของขอมูลและการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

3. เช่ือมโยงและบูรณาการการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งในสวนของขอมูลและการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

3. เช่ือมโยงและบูรณาการการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งในสวนของขอมูลและการปฏิบติังาน

รวมกัน 

3. เช่ือมโยงและบรูณาการการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งในสวนของขอมูลและการปฏิบติังาน

รวมกัน 

4. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 

ที่ใชบริการบนสถานีตำรวจ เพ่ือนำมา

เปนฐานขอมูลในการประเมินผล 

การใหบริการ 

4. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอ

ความเห็นตอการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ 

4. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอ

ความเห็นตอการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ 

4. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอ

ความเห็นตอการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ 

4. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอ

ความเห็นตอการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ 

5. จัดทำคูมือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน

บนสถาน ี

5. เสริมสรางความรู และ 

เพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

ใหแกเจาหนาที่ของหนวย สน./สภ. 

5. เสริมสรางความรู และ 

เพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

ใหแกเจาหนาที่ของหนวย สน./สภ. 

5. เสริมสรางความรู และ 

เพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

ใหแกเจาหนาที่ของหนวย สน./สภ. 

5. เสริมสรางความรู และ 

เพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

ใหแกเจาหนาที่ของหนวย สน./สภ. 

6. สงเสรมิการมสีวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนผูรับบรกิาร

บนสถานีตำรวจ เพ่ือประเมินผลและ

นำมาเปนฐานขอมูลในการพัฒนา 

การใหบริการ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การพัฒนาการใหบริการประชาชน 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน    15,828.6051     16,303.4633     16,792.5672     17,296.3442     17,815.2345     84,036.2142  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง : การจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.)  

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. และ ภ.1-9 

                              ประมาณการงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น    1,645.5534     ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

จัดหายุทโธปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ

แหงชาต ิไมนอยกวา รอยละ 90  

ตามแผนการจัดหา 

จัดหายุทโธปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

การปฏิบัติงานการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 90  

ตามแผนการจัดหา 

จัดหายุทโธปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

การปฏิบัติงานการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 90  

ตามแผนการจัดหา 

จัดหายุทโธปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

การปฏิบัติงานการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 90  

ตามแผนการจัดหา 

จัดหายุทโธปกรณเพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพ

การปฏิบัติงานการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 90  

ตามแผนการจัดหา 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. วิเคราะห และคัดเลือก อาวธุ

ยุทโธปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

ในแตละบริบท 

1. วิเคราะห และคัดเลือก อาวุธ

ยุทโธปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

ในแตละบริบท 

1. วิเคราะห และคัดเลือก อาวุธ

ยุทโธปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

ในแตละบริบท 

1. วิเคราะห และคัดเลือก อาวุธ

ยทุโธปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

ในแตละบริบท 

1. วิเคราะห และคัดเลือก อาวุธ

ยุทโธปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

ในแตละบริบท 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 

สิ่งอุปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรมในแตละ

บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ

สำนักงานสงกำลังบำรุง 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 

สิ่งอุปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรมในแตละ

บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ

สำนักงานสงกำลังบำรุง 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 

สิ่งอุปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรมในแตละ

บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ

สำนักงานสงกำลังบำรุง 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 

สิ่งอุปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรมในแตละ

บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ

สำนักงานสงกำลังบำรุง 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 

สิ่งอุปกรณประจำกาย ประจำหนวย  

ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันปราบปรามอาชญากรรมในแตละ

บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ

สำนักงานสงกำลังบำรุง 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

3. นำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช 

ในการปฏิบัติงานดานการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช 

ในการปฏิบัติงานดานการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช 

ในการปฏิบัติงานดานการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช 

ในการปฏิบัติงานดานการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

3. นำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช 

ในการปฏิบัติงานดานการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

4. เสริมสรางความรูความเขาใจใหแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการใชอาวุธ

ยุทโธปกรณ 

4. เสริมสรางความรูความเขาใจใหแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการใชอาวธุ

ยุทโธปกรณ 

4. เสริมสรางความรูความเขาใจใหแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการใชอาวธุ

ยุทโธปกรณ 

4. เสริมสรางความรูความเขาใจใหแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการใชอาวธุ

ยุทโธปกรณ 

4. เสริมสรางความรูความเขาใจใหแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการใชอาวธุ

ยุทโธปกรณ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ     

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        309.9475         319.2459         328.8233         338.6880         348.8486       1,645.5534  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเท่ียว                                                            

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ทท. 

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

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น         363.8261      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเกี่ยวกับชวิีต 

รางกาย และทรัพยสิน ที่เกิดกับ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติไมเกิน 5 คด ี

ตอนักทองเท่ียวแสนคน 

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเก่ียวกับชวิีต 

รางกาย และทรัพยสิน ที่เกิดกับ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติไมเกิน 5 คด ี

ตอนักทองเท่ียวแสนคน 

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเก่ียวกับชวิีต 

รางกาย และทรัพยสิน ที่เกิดกับ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติไมเกิน 5 คด ี

ตอนักทองเท่ียวแสนคน 

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเก่ียวกับชวิีต 

รางกาย และทรัพยสิน ที่เกิดกับ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติไมเกิน 5 คด ี

ตอนักทองเท่ียวแสนคน 

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเก่ียวกับชวิีต 

รางกาย และทรัพยสิน ที่เกิดกับ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติไมเกิน 5 คด ี

ตอนักทองเท่ียวแสนคน 
2. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติตอการใหบริการของตำรวจ

ทองเที่ยวไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติตอการใหบริการของตำรวจ

ทองเท่ียวไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติตอการใหบริการของตำรวจ

ทองเท่ียวไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติตอการใหบริการของตำรวจ

ทองเท่ียวไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติตอการใหบริการของตำรวจ

ทองเท่ียวไมนอยกวารอยละ 80* 
3. ความสำเร็จในการชวยเหลือ

นักทองเท่ียวท่ีติดตอขอรับบริการ  

ไมนอยกวา รอยละ 80 

3. ความสำเร็จในการชวยเหลือ

นักทองเที่ยวท่ีติดตอขอรับบริการ  

ไมนอยกวา รอยละ 80 

3. ความสำเร็จในการชวยเหลือ

นักทองเที่ยวท่ีติดตอขอรับบริการ  

ไมนอยกวา รอยละ 80 

3. ความสำเร็จในการชวยเหลือ

นักทองเที่ยวท่ีติดตอขอรับบริการ  

ไมนอยกวา รอยละ 80 

3. ความสำเร็จในการชวยเหลือ

นักทองเที่ยวท่ีติดตอขอรับบริการ  

ไมนอยกวา รอยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู

เก่ียวกับงานในหนาที่ 

1. พัฒนาศักยภาพดานดิจิทัลของบุคลากร

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในยุคดิจิทัล 

1. ผลักดันการเช่ือมโยงขอมลูกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

 

1. พัฒนากระบวนการทำงานดาน 

การทองเท่ียวตามความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. สนับสนุนการพัฒนาเมือง 

นาอยูเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยนื 

 

2. จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานขอมูลและดจิิทัลเพ่ือยกระดับ 

การรักษาความปลอดภัยนักทองเท่ียว 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลทองถ่ิน 

ดานการทองเท่ียวใหทันสมัยรองรับยุค

ดิจิทัล 

2. สงเสรมิการบูรณาการความรวมมือ

ระหวางหนวยงานภาครัฐ, เอกชน และ

ชุมชน ดานการทองเที่ยว 

2. ออกแบบระบบปฏิบัติการ

เทคโนโลยีดิจัทัลท่ีทันสมยัรองรับ 

การทองเท่ียวในอนาคต 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 

ของศูนยควบคุมสั่งการอัจฉริยะ 1155 



108 
 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

3. ยกระดับการรักษาความปลอดภัย

นักทองเท่ียวรองรับการทองเท่ียวใน

อนาคต กำหนดใหมีศูนยควบคุมสัง่การ

อัจฉริยะ 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ

เทคโนโลยีดานอื่น ๆ ในการพัฒนาขีด

ความสามารถในการรักษาความปลอดภัย

นักทองเท่ียว 

3. ยกระดับมาตรฐานการรักษาความ

ปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในกิจกรรม

การทองเท่ียวทุกรูปแบบ 

 

3. ปรับปรุงการบรหิารจดัการดานความ

ปลอดภัยในแหลงทองเท่ียวและสถาน

ประกอบการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

3. พัฒนาฐานขอมลูขนาดใหญสำหรับ

การทองเท่ียวและสรางระบบบูรณาการ

ความรวมมือระหวางหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ 

4. สนับสนุนการจัดการการทองเท่ียว

อยางยั่งยนืตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

4. กำหนดมาตรฐานการใหบริการและ

มาตรฐานความปลอดภัยทางการทองเที่ยว

ในกิจกรรมการทองเที่ยวทุกรูปแบบ 

4. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการบริหารจัดการดานการ

รักษาความปลอดภัยและประชาสมัพันธ

แกนักทองเท่ียว 

  

5. ปรับปรงุแกไข ยกเลิกกฎหมาย 

ที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

5. พัฒนากระบวนงานสอบสวนคดีอาญา 

ที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธผิล 

   

6. พัฒนากระบวนงานสอบสวนคด ี

ที่เก่ียวของกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

    

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การรักษาความปลอดภยัและใหบริการแกนักทองเที่ยว 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          68.5283           70.5841           72.7017           74.8827           77.1292         363.8261  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การรักษาความปลอดภัยและใหบริการบนขบวนรถไฟ                                                            

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(รฟ.) 

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

ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น            12.1043      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

จับกุมผูกระทำผดิบนขบวนรถไฟ และ

ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบของการรถไฟ

แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 400 คด ี

จับกุมผูกระทำผดิบนขบวนรถไฟ และ 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการรถไฟ 

แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 420 คด ี

จับกุมผูกระทำผดิบนขบวนรถไฟ และ 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการรถไฟ 

แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 440 คด ี

จับกุมผูกระทำผดิบนขบวนรถไฟ และ 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการรถไฟ 
แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 460 คด ี

จับกุมผูกระทำผิดบนขบวนรถไฟ และ 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการรถไฟ 

แหงประเทศไทย ไมนอยกวา 480 คด ี

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. ดำเนินการเก่ียวกับความผิดทางอาญา

บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟา ระบบ

ขนสงทางรางในพ้ืนที่การรถไฟแหง

ประเทศไทย 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญา

บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟา ระบบขนสง

ทางรางในพื้นที่การรถไฟแหงประเทศไทย 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญา

บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟา ระบบขนสง

ทางรางในพื้นที่การรถไฟแหงประเทศไทย 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญา

บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟา ระบบขนสง

ทางรางในพื้นที่การรถไฟแหงประเทศไทย 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญา

บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟา ระบบขนสง

ทางรางในพื้นที่การรถไฟแหงประเทศไทย 

2. พัฒนางานปองกันปราบปราม 

งานสืบสวน การใชเทคโนโลย ี

ในการจับกุมโดยรวมบูรณาการระบบ

ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กับหนวยงานที่เก่ียวของ 

2. พัฒนางานปองกันปราบปราม 

งานสืบสวน การใชเทคโนโลย ี

ในการจับกุมโดยรวมบูรณาการระบบ

ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. พัฒนางานปองกันปราบปราม 

งานสืบสวน การใชเทคโนโลย ี

ในการจับกุมโดยรวมบูรณาการระบบ

ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. พัฒนางานปองกันปราบปราม 

งานสืบสวน การใชเทคโนโลย ี

ในการจับกุมโดยรวมบูรณาการระบบ

ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. พัฒนางานปองกันปราบปราม 

งานสืบสวน การใชเทคโนโลย ี

ในการจับกุมโดยรวมบูรณาการระบบ

ฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

3. เพิ่มขีดความสามารถและทักษะ 

ของเจาหนาที่ใหมีความรู ความชำนาญ 

ทบทวนกฎหมายระเบียบ 

ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3. เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะ 

ของเจาหนาท่ีใหมีความรู ความชำนาญ 

ทบทวนกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 

3. เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะ 

ของเจาหนาท่ีใหมีความรู ความชำนาญ 

ทบทวนกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 

3. เพิ่มขีดความสามารถและทักษะ 

ของเจาหนาท่ีใหมีความรู ความชำนาญ 

ทบทวนกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 

3. เพิ่มขีดความสามารถและทักษะ 

ของเจาหนาท่ีใหมีความรู ความชำนาญ 

ทบทวนกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน

การปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย 

และปลอดภัย 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน 

การปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย 

และปลอดภัย 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน 

การปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย 

และปลอดภัย 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน 

การปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย 

และปลอดภัย 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน 

การปฏิบัติงานใหมีความทันสมัย 

และปลอดภัย 

5. บูรณาการ ใหความรวมมือ 

สนับสนุน กับหนวยงานขางเคยีง 

อยางมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการ ใหความรวมมือ  

สนับสนุน กับหนวยงานขางเคยีง 

อยางมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการ ใหความรวมมือ  

สนับสนุน กับหนวยงานขางเคยีง 

อยางมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการ ใหความรวมมือ  

สนับสนุน กับหนวยงานขางเคยีง 

อยางมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการ ใหความรวมมือ  

สนับสนุน กับหนวยงานขางเคยีง 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การรักษาความปลอดภยัและใหบริการบนขบวนรถไฟ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน           2.2799            2.3483            2.4187            2.4913            2.5660           12.1043  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การเพิ่มประสิทธิภาพในการดแูลรักษาความสงบเรียบรอยและใหบริการบนทางหลวงแผนดิน            

หนวยรับผิดชอบหลัก/รวม : บช.ก.(ทล.) 

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

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น              43.9543      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

ผลการจับกุมการกระทำความผดิ 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผดิอื่น 

ที่เก่ียวของ,ความผิดที่มโีทษทางอาญา

บนทางหลวง ไมนอยกวา 2,200 คด ี

ผลการจับกุมการกระทำความผดิ 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผิดอ่ืน 

ที่เก่ียวของ,ความผิดท่ีมีโทษทางอาญา

บนทางหลวง ไมนอยกวา 2,310 คด ี

ผลการจับกุมการกระทำความผดิ 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผิดอ่ืน 

ที่เก่ียวของ,ความผิดท่ีมีโทษทางอาญา

บนทางหลวง ไมนอยกวา 2,430 คด ี

ผลการจับกุมการกระทำความผดิ 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผดิอ่ืน 

ที่เก่ียวของ,ความผิดท่ีมโีทษทางอาญา

บนทางหลวง ไมนอยกวา 2,550 คด ี

ผลการจับกุมการกระทำความผิด 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผดิอ่ืน 

ที่เก่ียวของ,ความผิดที่มโีทษทางอาญา

บนทางหลวง ไมนอยกวา 2,680 คด ี

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. เสริมสรางและพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยี

งานดานการปองกันและปราบปราม 

รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน

หลวงและทางพิเศษตาง ๆ ตลอดจน

ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. เสริมสรางและพัฒนาเพ่ิมเทคโนโลย ี

งานดานการปองกันและปราบปราม 

รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน

หลวงและทางพิเศษตาง ๆ ตลอดจน

ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. เสริมสรางและพัฒนาเพ่ิมเทคโนโลย ี

งานดานการปองกันและปราบปราม 

รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน

หลวงและทางพิเศษตาง ๆ ตลอดจน

ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. เสริมสรางและพัฒนาเพ่ิมเทคโนโลย ี

งานดานการปองกันและปราบปราม 

รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน

หลวงและทางพิเศษตาง ๆ ตลอดจน

ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. เสริมสรางและพัฒนาเพ่ิมเทคโนโลย ี

งานดานการปองกันและปราบปราม 

รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน

หลวงและทางพิเศษตาง ๆ ตลอดจน

ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหมี

ประสทิธิภาพ 

2. ออกตรวจเพ่ือปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. ออกตรวจเพ่ือปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

2. ออกตรวจเพ่ือปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

2. ออกตรวจเพ่ือปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2. ออกตรวจเพ่ือปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 

ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวิธีการ

ปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 

เกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวธิีการ

ปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 

เกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวธิีการ

ปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 

เกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวธิีการ

ปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 

เกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีและวิธีการ

ปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 

เกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 

4. จัดหาเครื่องมือเคร่ืองใชยานพาหนะ 

อาวุธยุโธปกรณและอาคารสถานที่ 

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน 

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใชยานพาหนะ 

อาวุธยุโธปกรณและอาคารสถานท่ี 

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน 

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใชยานพาหนะ 

อาวุธยุโธปกรณและอาคารสถานท่ี 

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน 

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใชยานพาหนะ 

อาวุธยุโธปกรณและอาคารสถานท่ี 

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน 

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใชยานพาหนะ 

อาวุธยุโธปกรณและอาคารสถานที่ 

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับ

ใชกฎหมายเพ่ือปราบปรามการบรรทุก

น้ำหนักเกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด

ตามที่ไดรับมอบหมายและประสาน 

ความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

และสรางเครือขายเพื่อบูรณาการในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับใช

กฎหมายเพ่ือปราบปรามการบรรทุก

น้ำหนักเกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด

ตามท่ีไดรับมอบหมายและประสาน 

ความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

และสรางเครือขายเพ่ือบูรณาการในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับใช

กฎหมายเพ่ือปราบปรามการบรรทุก

น้ำหนักเกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด

ตามท่ีไดรับมอบหมายและประสาน 

ความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

และสรางเครือขายเพ่ือบูรณาการในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับใช

กฎหมายเพ่ือปราบปรามการบรรทุก

น้ำหนักเกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด

ตามท่ีไดรับมอบหมายและประสาน 

ความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

และสรางเครือขายเพ่ือบูรณาการในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับใช

กฎหมายเพ่ือปราบปรามการบรรทุก

น้ำหนักเกินกวาอัตราทีก่ฎหมายกำหนด

ตามท่ีไดรับมอบหมายและประสาน 

ความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

และสรางเครือขายเพ่ือบูรณาการในการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและใหบริการบนทางหลวงแผนดิน                                  

แผนปฏิบตัิราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน           8.2790            8.5274            8.7832            9.0467            9.3181           43.9543  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การบริหารจัดการจราจร                                                                                           

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผค.) 

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

 ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งส้ิน               13.2708    ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัเิหตุ  

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ 

(Admit) เทศกาลปใหมลดลง   

ไมนอยกวารอยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติ

ชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ  

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) 

เทศกาลปใหมลดลง  ไมนอยกวา  

รอยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติชวงเทศกาล

ปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ  

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) 

เทศกาลปใหมลดลง  ไมนอยกวา 

รอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิติชวงเทศกาล

ปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบติัเหตุ  

จำนวนผูเสียชีวติและผูบาดเจ็บ (Admit) 

เทศกาลปใหม ลดลง  ไมนอยกวา 5%  

เมื่อเทียบกับสถิติชวงเทศกาลปใหม 

เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบติัเหตุ  

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) 

เทศกาลปใหม ลดลง  ไมนอยกวา  

รอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิติชวงเทศกาล

ปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัเิหตุ  

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ 

(Admit) เทศกาลสงกรานตลดลง  

ไมนอยกวารอยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติ

ชวงเทศกาลสงกรานต เฉลี่ย 3 ป

ยอนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ  

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) 

เทศกาลสงกรานตลดลง ไมนอยกวา  

รอยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติชวงเทศกาล

สงกรานต เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ  

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) 

เทศกาลสงกรานตลดลง ไมนอยกวา  

รอยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติชวงเทศกาล

สงกรานต เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบติัเหตุ  

จำนวนผูเสียชีวติและผูบาดเจ็บ (Admit) 

เทศกาลสงกรานตลดลง ไมนอยกวา  

รอยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติชวงเทศกาล

สงกรานต เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบติัเหตุ  

จำนวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ (Admit) 

เทศกาลสงกรานตลดลง ไมนอยกวา  

รอยละ 5 เมื่อเทยีบกับสถิตชิวงเทศกาล

สงกรานต เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

3. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เรว็ ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวก

นิรภัย และไมคาดเข็มขัดนริภัย เพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

3. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา  ไมสวมหมวก

นิรภัย และไมคาดเข็มขัดนิรภัย เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

3. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา  ไมสวมหมวก

นิรภัย และไมคาดเข็มขัดนิรภัย เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

3. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา  ไมสวมหมวก

นิรภยั และไมคาดเข็มขัดนิรภัย เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

3. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา  ไมสวมหมวก

นิรภัย และไมคาดเข็มขัดนิรภัย เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถติ ิ

ชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 
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ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

4. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เรว็ ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวก

นิรภัย และไมคาดเข็มขัดนริภัย เพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวารอยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ชวงเทศกาลสงกรานต เฉลี่ย 3 ป

ยอนหลัง 

4. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวก

นิรภัย และไมคาดเข็มขัดนิรภัยเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ชวงเทศกาลสงกรานต  

เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

4. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวก

นิรภยั และไมคาดเข็มขัดนิรภัยเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ชวงเทศกาลสงกรานต เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

4. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวก

นิรภัย และไมคาดเข็มขัดนิรภัยเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ชวงเทศกาลสงกรานต เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

4. จำนวนผูถูกดำเนินคดีในขอหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวก

นิรภัย และไมคาดเข็มขัดนิรภัยเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ชวงเทศกาลสงกรานต เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

แนวทางการพฒันา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานขอมูล 

สถิติอุบัติเหต ุจำนวนผูเสียชีวิตและ

ผูบาดเจ็บในชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต ในทุกระดับ เพ่ือกำหนด   

คาเปาหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 

สน./สภ. 

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานขอมูล  

สถิติอุบัติเหต ุจำนวนผูเสยีชีวิต 

และผูบาดเจ็บในชวงเทศกาลปใหม 

และสงกรานต ในทุกระดับ เพ่ือกำหนด  

 คาเปาหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 

สน./สภ. 

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานขอมูล  

สถิติอุบัติเหต ุจำนวนผูเสยีชีวิต 

และผูบาดเจ็บในชวงเทศกาลปใหม 

และสงกรานต ในทุกระดับ เพ่ือกำหนด  

คาเปาหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 

สน./สภ. 

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานขอมูล  

สถิติอุบัติเหต ุจำนวนผูเสยีชีวิต 

และผูบาดเจ็บในชวงเทศกาลปใหม 

และสงกรานต ในทุกระดับ เพ่ือกำหนด  

คาเปาหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 

สน./สภ. 

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานขอมูล  

สถิติอุบัติเหต ุจำนวนผูเสยีชีวิต 

และผูบาดเจ็บในชวงเทศกาลปใหม 

และสงกรานต ในทุกระดับ เพ่ือกำหนด  

คาเปาหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 

สน./สภ. 

2. กำหนดมาตรการดานการบังคบัใช

กฎหมายในชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต โดยเฉพาะขอหาขับรถเร็ว  

ขับรถในขณะเมาสรุา ไมสวมหมวก

นิรภัย และไมคาดเข็มขัดนริภัยใหมี

มาตรฐานการปฏิบตัิอยางตอเนื่อง 

2. กำหนดมาตรการดานการบังคบัใช

กฎหมายในชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต โดยเฉพาะขอหาขับรถเร็ว  

ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวกนิรภัย 

และไมคาดเข็มขัดนริภัยใหมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

2. กำหนดมาตรการดานการบังคบัใช

กฎหมายในชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต โดยเฉพาะขอหาขับรถเร็ว  

ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวกนิรภัย 

และไมคาดเข็มขัดนริภัยใหมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

2. กำหนดมาตรการดานการบังคบัใช

กฎหมายในชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต โดยเฉพาะขอหาขับรถเร็ว  

ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวกนิรภัย 

และไมคาดเข็มขัดนริภัยใหมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

2. กำหนดมาตรการดานการบังคบัใช

กฎหมายในชวงเทศกาลปใหมและ

สงกรานต โดยเฉพาะขอหาขับรถเร็ว  

ขับรถในขณะเมาสุรา ไมสวมหมวกนิรภัย 

และไมคาดเข็มขัดนริภัยใหมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

3. กำหนดมาตรการดานการปองกัน 

และลดอุบติเหตุดวยการใหหนวยปฏิบัติ  

ทำบัญชีกลุมเสี่ยงในระดับ สน./สภ. 

ไดแก บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีรานคาเสี่ยง 

บัญชีสถานท่ีเสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันตอเนื่อง 

ตลอดทั้งป 

3. กำหนดมาตรการดานการปองกัน 

และลดอุบติเหตุดวยการใหหนวยปฏิบัติ  

ทำบัญชีกลุมเสี่ยงในระดับ สน./สภ.  

ไดแก บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีรานคาเสี่ยง 

บัญชีสถานท่ีเสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันตอเนื่อง 

ตลอดทั้งป 

3. กำหนดมาตรการดานการปองกัน 

และลดอุบติเหตุดวยการใหหนวยปฏิบัติ  

ทำบัญชีกลุมเสี่ยงในระดับ สน./สภ.  

ไดแก บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีรานคาเสี่ยง 

บัญชีสถานท่ีเสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันตอเนื่อง 

ตลอดทั้งป 

3. กำหนดมาตรการดานการปองกัน 

และลดอุบติเหตุดวยการใหหนวยปฏิบัติ  

ทำบัญชีกลุมเสี่ยงในระดับ สน./สภ.  

ไดแก บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีรานคาเสี่ยง 

บัญชีสถานท่ีเสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันตอเนื่อง 

ตลอดทั้งป 

3. กำหนดมาตรการดานการปองกัน 

และลดอุบติเหตุดวยการใหหนวยปฏิบัติ  

ทำบัญชีกลุมเสี่ยงในระดับ สน./สภ.  

ไดแก บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีรานคาเสี่ยง 

บัญชีสถานที่เสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง

ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันตอเน่ือง 

ตลอดทั้งป 

4. พัฒนาฐานขอมูล ระบบบริหารจดัการ

ใบสั่ง (PTM) ใหสามารถเรียกดสูถติิ 

และคาเฉลีย่ยอนหลังไดอยางนอย 3 ป 

โดยสามารถเรียกดูขอมลูไดถึงระดับ  

สน./สภ. 

4. พัฒนาฐานขอมลู ระบบบรหิารจัดการ

ใบสั่ง (PTM) ใหสามารถเรยีกดสูถิติ 

และคาเฉลีย่ยอนหลังไดอยางนอย 3 ป 

โดยสามารถเรียกดูขอมลูไดถึงระดับ  

สน./สภ. 

4. พัฒนาฐานขอมลู ระบบบรหิารจัดการ

ใบสั่ง (PTM) ใหสามารถเรยีกดสูถิติ 

และคาเฉลีย่ยอนหลังไดอยางนอย 3 ป  

โดยสามารถเรียกดูขอมลูไดถึงระดับ  

สน./สภ. 

4. พัฒนาฐานขอมลู ระบบบรหิารจัดการ

ใบสั่ง (PTM) ใหสามารถเรยีกดสูถิติ 

และคาเฉลีย่ยอนหลังไดอยางนอย 3 ป  

โดยสามารถเรียกดูขอมลูไดถึงระดับ  

สน./สภ. 

4. พัฒนาฐานขอมลู ระบบบรหิารจัดการ

ใบสั่ง (PTM) ใหสามารถเรยีกดสูถิติ 

และคาเฉลีย่ยอนหลังไดอยางนอย 3 ป  

โดยสามารถเรียกดูขอมลูไดถึงระดับ  

สน./สภ. 

5. ถอดบทเรยีนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกิจ 

ทุกเทศกาลและนำปจจัยความสำเร็จ 

ปญหาอุปสรรคมาใชในการกำหนด 

แผนของหนวยในครั้งตอไป 

5. ถอดบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกิจ 

ทุกเทศกาลและนำปจจัยความสำเร็จ 

ปญหาอุปสรรคมาใชในการกำหนด 

แผนของหนวยในครั้งตอไป 

5. ถอดบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกิจ 

ทุกเทศกาลและนำปจจัยความสำเร็จ 

ปญหาอุปสรรคมาใชในการกำหนด 

แผนของหนวยในครั้งตอไป 

5. ถอดบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกิจ 

ทุกเทศกาลและนำปจจัยความสำเร็จ 

ปญหาอุปสรรคมาใชในการกำหนด 

แผนของหนวยในครั้งตอไป 

5. ถอดบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกิจ 

ทุกเทศกาลและนำปจจัยความสำเร็จ 

ปญหาอุปสรรคมาใชในการกำหนด 

แผนของหนวยในครั้งตอไป 

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 

ดานการบังคับใชกฎหมาย (SOP)  

ทุกข้ันตอน เชน การตั้งจุดตรวจ  

การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  

การตรวจแอลกอฮอล 

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏบัิตงิาน 

ดานการบังคับใชกฎหมาย (SOP)  

ทุกข้ันตอน เชน การตั้งจุดตรวจ  

การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  

การตรวจแอลกอฮอล 

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏบัิตงิาน 

ดานการบังคับใชกฎหมาย (SOP)  

ทุกข้ันตอน เชน การตั้งจุดตรวจ  

การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  

การตรวจแอลกอฮอล 

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏบัิตงิาน 

ดานการบังคับใชกฎหมาย (SOP)  

ทุกข้ันตอน เชน การตั้งจุดตรวจ  

การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  

การตรวจแอลกอฮอล 

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัตงิาน 

ดานการบังคับใชกฎหมาย (SOP)  

ทุกข้ันตอน เชน การตั้งจุดตรวจ  

การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  

การตรวจแอลกอฮอล 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

7. พัฒนาบุคลากร ใหมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดานตาง ๆ ดวยการอบรมและทดสอบ 

รวมท้ังคดัเลือกขาราชการตำรวจที่มีผล

การปฏิบัตดิีเดนเพ่ือเปนสภุาพบุรษุ

จราจร ในแตละระดับเพ่ือเสริมสราง

ภาพลักษณท่ีดีแกสำนักงานตำรวจ

แหงชาต ิ

7. พัฒนาบุคลากร ใหมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดานตาง ๆ ดวยการอบรมและทดสอบ 

รวมท้ังคัดเลือกขาราชการตำรวจท่ีมีผล

การปฏิบัตดีิเดนเพ่ือเปนสุภาพบุรษุ

จราจร ในแตละระดับเพ่ือเสริมสราง

ภาพลักษณทีดี่แกสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 

7. พัฒนาบุคลากร ใหมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดานตาง ๆ ดวยการอบรมและทดสอบ 

รวมท้ังคัดเลือกขาราชการตำรวจท่ีมีผล

การปฏิบัตดีิเดนเพ่ือเปนสุภาพบุรษุ

จราจร ในแตละระดับเพ่ือเสริมสราง

ภาพลักษณทีดี่แกสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 

7. พัฒนาบุคลากร ใหมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดานตาง ๆ ดวยการอบรมและทดสอบ 

รวมท้ังคัดเลือกขาราชการตำรวจที่มีผล

การปฏิบัตดีิเดนเพ่ือเปนสภุาพบุรษุ

จราจร ในแตละระดับเพ่ือเสริมสราง

ภาพลักษณทีดี่แกสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 

7. พัฒนาบุคลากร ใหมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดานตาง ๆ ดวยการอบรมและทดสอบ 

รวมท้ังคัดเลือกขาราชการตำรวจท่ีมีผล

การปฏิบัตดีิเดนเพ่ือเปนสภุาพบุรษุ

จราจร ในแตละระดับเพ่ือเสริมสราง

ภาพลักษณทีดี่แกสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลและ

เทคโนโลยงีานจราจรตาง ๆ และจัดการ

อบรมการใชงานระบบอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหขาราชการตำรวจปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

งานจราจรตาง ๆ และจัดการอบรม 

การใชงานระบบอยางตอเน่ือง  

เพ่ือใหขาราชการตำรวจปฏิบัติงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

งานจราจรตาง ๆ และจัดการอบรม 

การใชงานระบบอยางตอเน่ือง  

เพ่ือใหขาราชการตำรวจปฏิบัติงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

งานจราจรตาง ๆ และจัดการอบรม 

การใชงานระบบอยางตอเนื่อง  

เพ่ือใหขาราชการตำรวจปฏิบตัิงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี

งานจราจรตาง ๆ และจัดการอบรม 

การใชงานระบบอยางตอเนื่อง  

เพ่ือใหขาราชการตำรวจปฏบิตัิงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

9. หนวยปฏิบัติมีการประสานงานกับ

หนวยงาน / ภาคีเครือขายทีเ่กี่ยวของ 

ในระดับพื้นที่ เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ และปญหาการจราจร

ในพ้ืนที่ 

9. หนวยปฏิบัติมีการประสานงานกับ

หนวยงาน / ภาคีเครือขายทีเ่ก่ียวของ 

ในระดับพื้นที่ เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ และปญหาการจราจร 

ในพื้นที่ 

9. หนวยปฏิบัติมีการประสานงานกับ

หนวยงาน / ภาคีเครือขายทีเ่ก่ียวของ 

ในระดับพื้นที่ เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ และปญหาการจราจร 

ในพื้นที่ 

9. หนวยปฏิบัติมีการประสานงานกับ

หนวยงาน / ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

ในระดับพื้นที่ เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ และปญหาการจราจร 

ในพื้นที่ 

9. หนวยปฏิบัติมีการประสานงานกับ

หนวยงาน / ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

ในระดับพื้นที่ เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุ และปญหาการจราจร 

ในพื้นที่ 

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 

ความประพฤติ และหนวยปฏิบัตเิริ่มใช

งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ 

ขั้นตอนวิธีการ ที่กำหนด   

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 

ความประพฤติ และหนวยปฏิบัตเิริ่มใช

งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ 

ข้ันตอนวิธีการ ที่กำหนด   

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 

ความประพฤติ และหนวยปฏิบัตเิริ่มใช

งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ 

ข้ันตอนวิธีการ ที่กำหนด   

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 

ความประพฤติ และหนวยปฏิบัตเิริ่มใช

งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ 

ข้ันตอนวธิีการ ท่ีกำหนด   

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 

ความประพฤติ และหนวยปฏิบัตเิริ่มใช

งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ 

ข้ันตอนวธิีการ ท่ีกำหนด   
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

11. รณรงคและเสริมสรางจติสำนกึใน

การขับขี่ตามกฎหมาย และเสริมสราง

การมีสวนรวมจากภาคประชาชน และ

เอกชน เพ่ือสรางสื่อรณรงคและสราง

แนวรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

11. รณรงคและเสรมิสรางจติสำนึกใน

การขับข่ีตามกฎหมาย และเสริมสราง

การมีสวนรวมจากภาคประชาชน และ

เอกชน เพ่ือสรางสื่อรณรงคและสราง

แนวรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

11. รณรงคและเสรมิสรางจติสำนึกใน

การขับข่ีตามกฎหมาย และเสรมิสราง

การมีสวนรวมจากภาคประชาชน และ

เอกชน เพ่ือสรางสื่อรณรงคและสราง

แนวรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

11. รณรงคและเสริมสรางจิตสำนกึใน

การขับข่ีตามกฎหมาย และเสริมสราง

การมีสวนรวมจากภาคประชาชน และ

เอกชน เพ่ือสรางสื่อรณรงคและสราง

แนวรวมในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

11. รณรงคและเสริมสรางจิตสำนึกใน

การขับข่ีตามกฎหมาย และเสริมสราง

การมีสวนรวมจากภาคประชาชน และ

เอกชน เพื่อสรางสื่อรณรงคและสราง

แนวรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

12. จัดหาอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใชท่ี

จำเปน และนำนวตักรรมเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใหกับเจาหนาที่ตำรวจ

จราจรใชในการปฏิบัติงาน อยาง

เพียงพอและมีประสิทธภิาพ 

12. จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่

จำเปน และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใหกับเจาหนาที่ตำรวจจราจร

ใชในการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอและมี

ประสิทธภิาพ 

12. จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่

จำเปน และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใหกับเจาหนาที่ตำรวจจราจร

ใชในการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอและมี

ประสิทธภิาพ 

12. จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่

จำเปน และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใหกับเจาหนาที่ตำรวจจราจร

ใชในการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอและมี

ประสิทธภิาพ 

12. จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใชท่ี

จำเปน และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี

สมัยใหมมาใหกับเจาหนาท่ีตำรวจจราจร

ใชในการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอและมี

ประสิทธภิาพ 

13. พัฒนาการปองกันและปราบปราม

การลักลอบการแขงขันในทางเดินรถ

อยางเครงครัดและตอเนื่อง 

13. พัฒนาการปองกันและปราบปราม

การลักลอบการแขงขันในทางเดินรถ

อยางเครงครัดและตอเนื่อง 

13. พัฒนาการปองกันและปราบปราม

การลักลอบการแขงขันในทางเดินรถ

อยางเครงครัดและตอเนื่อง 

13. พัฒนาการปองกันและปราบปราม

การลักลอบการแขงขันในทางเดินรถ

อยางเครงครัดและตอเนื่อง 

13. พัฒนาการปองกันและปราบปราม

การลักลอบการแขงขันในทางเดินรถ

อยางเครงครัดและตอเนื่อง 
 

ประมาณการวงเงนิงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การบริหารจัดการจราจร 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          13.2709           13.2708           13.2708           13.2708           13.2708           13.2708  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2.2 

การบังคับใชกฎหมาย อำนวยความ

ยุติธรรม และบริการประชาชน 

เปาหมายยอยยุทธศาสตรที่ 2.2 

ประชาชนไดรับการอำนวยความ

ยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวย

ความสะดวกรวดเรว็เสมอภาคและ

เปนธรรม 

ความเช่ือมั่นของประชาชนตอการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไมนอยกวา 

รอยละ …* (ดานการบรกิารดวยความสะดวกรวดเรว็ เสมอภาคและเปนธรรม) 

 

สยศ.ตร.(ผอ.) 80 80 80 80 80 

ความเช่ือมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมนอยกวารอยละ ...*  

(ดานอำนวยความยตุิธรรม) 

สยศ.ตร.(ผอ.) 80 80 80 80 80 

เรื่องภายใตประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 4 เรื่อง ไดแก  

          1. การตรวจพิสูจนดานนติิเวช                                                                                      

          2. การตรวจพิสูจนหลักฐานและการดำเนินการดานนติิวิทยาศาสตรตำรวจ             

          3. การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใชกฎหมาย                         

          4. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานสืบสวน                           
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เร่ือง :  การตรวจพิสูจนดานนิติเวช                                                                                      

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : รพ.ตร.(นต.)) 

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

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น            80.0713    ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน

ดานนิติเวชสนับสนุนใหแกพนักงาน

สอบสวนทันตามระยะเวลาที่กำหนดได 

ไมนอยกวา รอยละ 90 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนดาน

นิติเวชสนับสนุนใหแกพนักงานสอบสวน 

ทันตามระยะเวลาที่กำหนดได 

ไมนอยกวา รอยละ 91 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนดาน

นิติเวชสนับสนุนใหแกพนักงานสอบสวน 

ทันตามระยะเวลาที่กำหนดได 

ไมนอยกวา รอยละ 92 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนดาน

นิติเวชสนับสนุนใหแกพนักงานสอบสวน 

ทันตามระยะเวลาท่ีกำหนดได 

ไมนอยกวา รอยละ 93 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนดาน

นิติเวชสนับสนุนใหแกพนักงานสอบสวน 

ทันตามระยะเวลาที่กำหนดได 

ไมนอยกวา รอยละ 95 

2. ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวน

ตอผลการตรวจพิสูจนดานนิตเิวชเพ่ือ

สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได 

ไมนอยกวา รอยละ 90* 

2. ความเช่ือมั่นของพนักงานสอบสวนตอ

ผลการตรวจพิสูจนดานนิติเวชเพ่ือ

สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได  

ไมนอยกวา รอยละ 91* 

2. ความเช่ือมั่นของพนักงานสอบสวนตอ

ผลการตรวจพิสูจนดานนิติเวชเพ่ือ

สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได  

ไมนอยกวา รอยละ 92* 

2. ความเช่ือมั่นของพนักงานสอบสวนตอ

ผลการตรวจพิสูจนดานนิติเวชเพ่ือ

สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได  

ไมนอยกวา รอยละ 93* 

2. ความเช่ือมั่นของพนักงานสอบสวนตอ

ผลการตรวจพิสูจนดานนิติเวชเพ่ือ

สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได  

ไมนอยกวา รอยละ 95* 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาระบบการตรวจพิสูจนดาน

นิติเวชตามมาตรฐานสากลอยางยัง่ยืน 

เชน มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

1. พัฒนาระบบการตรวจพิสูจนดาน

นิติเวชตามมาตรฐานสากลอยางยัง่ยืน 

เชน มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

1. พัฒนาระบบการตรวจพิสูจนดาน

นิติเวชตามมาตรฐานสากลอยางยัง่ยืน 

เชน มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

1. พัฒนาระบบการตรวจพสูิจนดาน

นิติเวชตามมาตรฐานสากลอยางยัง่ยืน 

เชน มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

1. พัฒนาระบบการตรวจพสูิจนดาน

นิติเวชตามมาตรฐานสากลอยางยัง่ยืน 

เชน มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

2. พัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรที่มี

สมรรถนะสูง 

2. พัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรที่มี

สมรรถนะสูง 

2. พัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรที่มี

สมรรถนะสูง 

2. พัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรที่มี

สมรรถนะสูง 

2. พัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรท่ีมี

สมรรถนะสูง 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. เพ่ิมมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. เพ่ิมมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

4. พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย 

นวัตกรรม 

4. พัฒนาและสงเสรมิงานวิจัย นวัตกรรม 4. พัฒนาและสงเสรมิงานวิจัย นวัตกรรม 4. พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย นวัตกรรม 4. พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย นวตักรรม 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การตรวจพิสูจนดานนิติเวช 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          15.0818           15.5343           16.0003           16.4803           16.9747           80.0713  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การตรวจพิสูจนหลักฐานและการดำเนินการดานนิติวิทยาศาสตรตำรวจ                                        

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : (สพฐ.ตร.) 

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

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น      1,818.7799      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพ่ือ

รองรับการปฏรูิปงานนิติวทิยาศาสตร

ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการไดทันตาม

ระยะเวลาที่กำหนดได ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพ่ือ

รองรับการปฏริูปงานนิติวิทยาศาสตร

ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการไดทันตาม

ระยะเวลาที่กำหนดได ไมนอยกวา 

รอยละ 91 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพ่ือ

รองรับการปฏริูปงานนิติวิทยาศาสตร

ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการไดทันตาม

ระยะเวลาที่กำหนดได ไมนอยกวา 

รอยละ 92 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพื่อ

รองรับการปฏริูปงานนิติวิทยาศาสตร

ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการไดทันตาม

ระยะเวลาที่กำหนดได ไมนอยกวา 

รอยละ 94 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจนเพ่ือ

รองรับการปฏริูปงานนิติวิทยาศาสตร

ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการไดทันตาม

ระยะเวลาที่กำหนดได ไมนอยกวา 

รอยละ 95 
2. ความเชื่อมั่นของของพนักงาน

สอบสวนและประชาชนตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานตรวจ

พิสูจนหลักฐานและงานทะเบียนประวัติ

อาชญากร ไมนอยกวา รอยละ 80* 

2. ความเช่ือมั่นของของพนักงาน

สอบสวนและประชาชนตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานตรวจพิสูจน

หลักฐานและงานทะเบียนประวัต ิ

อาชญากร ไมนอยกวา รอยละ 81* 

2. ความเช่ือมั่นของของพนักงาน

สอบสวนและประชาชนตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานตรวจพิสูจน

หลักฐานและงานทะเบียนประวัต ิ

อาชญากร ไมนอยกวา รอยละ 82* 

2. ความเช่ือมั่นของของพนักงาน

สอบสวนและประชาชนตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานตรวจพิสูจน

หลักฐานและงานทะเบียนประวัต ิ

อาชญากร ไมนอยกวา รอยละ 84* 

2. ความเช่ือมั่นของของพนักงาน

สอบสวนและประชาชนตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานตรวจพิสูจน

หลักฐานและงานทะเบียนประวัต ิ

อาชญากร ไมนอยกวา รอยละ 85* 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. เพิ่มมาตรฐานและยกระดับ 

การใหบริการงานดานพิสูจนหลักฐาน 

และการทะเบียนประวัติอาชญากร 

1. เพ่ิมมาตรฐานและยกระดับ 

การใหบริการงานดานพิสูจนหลักฐาน 

และการทะเบียนประวัติอาชญากร 

1. เพ่ิมมาตรฐานและยกระดับ 

การใหบริการงานดานพิสูจนหลักฐาน 

และการทะเบียนประวัติอาชญากร 

1. เพิ่มมาตรฐานและยกระดับ 

การใหบริการงานดานพิสูจนหลักฐาน 

และการทะเบียนประวติัอาชญากร 

1. เพิ่มมาตรฐานและยกระดับ 

การใหบริการงานดานพิสูจนหลักฐาน 

และการทะเบียนประวติัอาชญากร 

2. พัฒนาระบบพิสูจนหลักฐาน 

เทคโนโลยทีางวิทยาศาสตร  

บูรณาการระบบฐานขอมูล 

2. พัฒนาระบบพิสูจนหลักฐาน 

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร 

บูรณาการระบบฐานขอมูล 

2. พัฒนาระบบพิสูจนหลักฐาน 

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร  

บูรณาการระบบฐานขอมูล 

2. พัฒนาระบบพิสูจนหลักฐาน 

เทคโนโลยีทางวทิยาศาสตร  

บูรณาการระบบฐานขอมูล 

2. พัฒนาระบบพิสูจนหลักฐาน 

เทคโนโลยีทางวทิยาศาสตร  

บูรณาการระบบฐานขอมูล 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

3. เพ่ิมมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

องคกรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย 

นวัตกรรม 

4. พัฒนาและสงเสรมิงานวิจัย นวัตกรรม 4. พัฒนาและสงเสรมิงานวิจัย นวัตกรรม 4. พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย นวัตกรรม 4. พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย นวัตกรรม 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การตรวจพิสูจนหลกัฐานและการดำเนินการดานนิตวิิทยาศาสตรตำรวจ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        342.5755         352.8528         363.4383         374.3415         385.5717       1,818.7799  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใชกฎหมาย                                                       

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : กมค. 

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

ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังส้ิน           2,887.2833     ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. ความพึงพอใจของผูเสียหาย พยาน 

ผูตองหา ตอการดำเนินมาตรการ

คุมครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ในกระบวนการยติุธรรมของตำรวจ 

ไมนอยกวารอยละ 80* 

1. ความพึงพอใจของผูเสียหาย พยาน 

ผูตองหา ตอการดำเนินมาตรการ

คุมครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ในกระบวนการยตุธิรรมของตำรวจ 

ไมนอยกวารอยละ 80* 

1. ความพึงพอใจของผูเสียหาย พยาน 

ผูตองหา ตอการดำเนินมาตรการ

คุมครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ในกระบวนการยตุธิรรมของตำรวจ 

ไมนอยกวารอยละ 80* 

1. ความพึงพอใจของผูเสียหาย พยาน 

ผูตองหา ตอการดำเนินมาตรการ

คุมครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ในกระบวนการยตุธิรรมของตำรวจ 

ไมนอยกวารอยละ 80* 

1. ความพึงพอใจของผูเสียหาย พยาน 

ผูตองหา ตอการดำเนินมาตรการ

คุมครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ในกระบวนการยติุธรรมของตำรวจ 

ไมนอยกวารอยละ 80* 

2. จำนวนเร่ืองรองเรียนของผูเสียหาย 

พยาน ผูตองหา ตอการไดรับการปฏิบัติ

ที่ไมเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ของเจาหนาที่ตำรวจไมเกินรอยละ 20 

ของจำนวนเรื่องรองเรียนท้ังหมด 

2. จำนวนเรื่องรองเรียนของผูเสียหาย 

พยาน ผูตองหา ตอการไดรับการปฏิบัติ

ที่ไมเหมาะสมตามหลักสิทธมินุษยชน

ของเจาหนาที่ตำรวจไมเกินรอยละ 20 

ของจำนวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด 

2. จำนวนเรื่องรองเรียนของผูเสียหาย 

พยาน ผูตองหา ตอการไดรับการปฏิบัติ

ที่ไมเหมาะสมตามหลักสิทธมินุษยชน

ของเจาหนาที่ตำรวจไมเกินรอยละ 20 

ของจำนวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด 

2. จำนวนเรื่องรองเรียนของผูเสียหาย 

พยาน ผูตองหา ตอการไดรับการปฏิบัติ

ที่ไมเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ของเจาหนาที่ตำรวจไมเกินรอยละ 20 

ของจำนวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด 

2. จำนวนเรื่องรองเรียนของผูเสียหาย 

พยาน ผูตองหา ตอการไดรับการปฏิบัติ

ที่ไมเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ของเจาหนาที่ตำรวจไมเกินรอยละ 20 

ของจำนวนเรื่องรองเรียนท้ังหมด 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาองคความรู  มาตรฐานจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการบริการ  

เสริมสรางและพัฒนาขีดสมรรถนะให

พนักงานสอบสวน ผูชวยพนักงาน

สอบสวน ฝายกฎหมายและฝายพิสูจน

หลักฐานใหบรกิารประชาชนอยางมือ 

1. พัฒนาองคความรู  มาตรฐานจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการบริการ  เสริมสราง

และพัฒนาขีดสมรรถนะใหพนักงาน

สอบสวน ผูชวยพนักงานสอบสวน ฝาย

กฎหมายและฝายพิสูจนหลักฐานใหบริการ

ประชาชนอยางมืออาชีพ รวมถึงสราง 

1. พัฒนาองคความรู  มาตรฐานจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการบริการ  เสริมสราง

และพัฒนาขีดสมรรถนะใหพนักงาน

สอบสวน ผูชวยพนักงานสอบสวน ฝาย

กฎหมายและฝายพิสูจนหลักฐานใหบริการ

ประชาชนอยางมืออาชีพ รวมถึงสราง 

1. พัฒนาองคความรู  มาตรฐานจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการบริการ  เสริมสราง

และพัฒนาขีดสมรรถนะใหพนักงาน

สอบสวน ผูชวยพนักงานสอบสวน ฝาย

กฎหมายและฝายพิสูจนหลักฐานใหบริการ

ประชาชนอยางมืออาชีพ รวมถึงสราง 

1. พัฒนาองคความรู  มาตรฐานจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการบริการ  เสริมสราง

และพัฒนาขีดสมรรถนะใหพนักงาน

สอบสวน ผูชวยพนักงานสอบสวน ฝาย

กฎหมายและฝายพิสูจนหลักฐานใหบริการ

ประชาชนอยางมืออาชีพ รวมถึงสราง 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

อาชีพ รวมถึงสรางระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนใหมี

มาตรฐาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสอบสวนใหมีมาตรฐาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสอบสวนใหมีมาตรฐาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสอบสวนใหมีมาตรฐาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสอบสวนใหมีมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน

บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช โดยกำหนดระยะเวลา 

ในการดำเนินงานในทุกข้ันตอนของงาน

สอบสวนอยางชัดเจน เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน

บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช โดยกำหนดระยะเวลา 

ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน

สอบสวนอยางชัดเจน เพื่อใหประชาชน

ไดรับความยติุธรรมโดยไมลาชา 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน

บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช โดยกำหนดระยะเวลา 

ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน

สอบสวนอยางชัดเจน เพื่อใหประชาชน

ไดรับความยติุธรรมโดยไมลาชา 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน

บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช โดยกำหนดระยะเวลา 

ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน

สอบสวนอยางชัดเจน เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความยติุธรรมโดยไมลาชา 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน

บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช โดยกำหนดระยะเวลา 

ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน

สอบสวนอยางชัดเจน เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความยติุธรรมโดยไมลาชา 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ

แจงความคบืหนา และการรับคำรองทุกข

กลาวโทษและเช่ือมโยงขอมูลระหวาง

สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพ่ืออำนวยความ

สะดวกใหแกประชาชนเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก 

รวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ

แจงความคบืหนา และการรับคำรองทุกข

กลาวโทษและเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพ่ืออำนวยความ

สะดวกใหแกประชาชนเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง

และเปนธรรม 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ

แจงความคบืหนา และการรับคำรองทุกข

กลาวโทษและเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพ่ืออำนวยความ

สะดวกใหแกประชาชนเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง

และเปนธรรม 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ

แจงความคืบหนา และการรับคำรองทุกข

กลาวโทษและเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพ่ืออำนวยความ

สะดวกใหแกประชาชนเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง

และเปนธรรม 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ

แจงความคืบหนา และการรับคำรองทุกข

กลาวโทษและเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพ่ืออำนวยความ

สะดวกใหแกประชาชนเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง

และเปนธรรม 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกในรปูแบบตาง ๆ   

การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทหันเหคดี 

กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม  

การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึง 

ความเปนธรรม (การแจงสิทธิ  

การแจงความกาวหนาของคด ีฯลฯ) 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ  

การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทหันเหคดี  

กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม  

การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึง 

ความเปนธรรม (การแจงสิทธ ิ 

การแจงความกาวหนาของคด ีฯลฯ) 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ  

การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทหันเหคดี  

กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม  

การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึง 

ความเปนธรรม (การแจงสิทธ ิ 

การแจงความกาวหนาของคด ีฯลฯ) 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ  

การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทหันเหคดี  

กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม  

การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึง 

ความเปนธรรม (การแจงสิทธ ิ 

การแจงความกาวหนาของคด ีฯลฯ) 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ  

การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทหันเหคดี  

กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม  

การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึง 

ความเปนธรรม (การแจงสิทธ ิ 

การแจงความกาวหนาของคด ีฯลฯ) 
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แนวทางการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนา 
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(พ.ศ. 2570)  

5. นำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

สมัยใหมมาใชในกระบวนการบังคบัใช

กฎหมายใหเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ 

โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 

สามารถกลาวหาและจับกมุผูกระทำผิด

ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 

5. นำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม

สมัยใหมมาใชในกระบวนการบังคบัใช

กฎหมายใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 

สามารถกลาวหาและจับกุมผูกระทำผิด

ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 

5. นำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม

สมัยใหมมาใชในกระบวนการบังคบัใช

กฎหมายใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 

สามารถกลาวหาและจับกุมผูกระทำผิด

ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 

5. นำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม

สมัยใหมมาใชในกระบวนการบังคบัใช

กฎหมายใหเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ 

โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 

สามารถกลาวหาและจับกุมผูกระทำผิด

ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 

5. นำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม

สมัยใหมมาใชในกระบวนการบังคบัใช

กฎหมายใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 

สามารถกลาวหาและจับกุมผูกระทำผิด

ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว 

6. ทบทวนความจำเปนและความ

เหมาะสมของกฎหมายท่ีมีอยูทุกลำดับ

ชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุง

กฎหมายใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายท่ีมี

เนื้อหาไมจำเปน หรือเปนอุปสรรคตอ

การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให

ประชาชนมีสวนรวมในการ

กระบวนการทางกฎหมายโดยเพิม่ชอง

ทางการมีสวนรวมของประชาชนตัง้แต

ตนจนจบกระบวนการ  รวมท้ังกำหนด

วงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไข

กฎหมายใหทันสมัย อยูตลอดเวลา 

รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

6. ทบทวนความจำเปนและความ

เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยูทุกลำดับ

ช้ันของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมาย

ใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนือ้หา 

ไมจำเปน หรือเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศ สนับสนุนใหประชาชน 

มีสวนรวมในการกระบวนการ 

ทางกฎหมายโดยเพิ่มชองทางการมีสวน

รวมของประชาชนตั้งแตตนจนจบ

กระบวนการ  รวมทั้งกำหนดวงรอบ 

ในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมาย 

ใหทันสมัย อยูตลอดเวลา รวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทกุรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

6. ทบทวนความจำเปนและความ

เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยูทุกลำดับ

ช้ันของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมาย

ใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนือ้หา 

ไมจำเปน หรือเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศ สนับสนุนใหประชาชน 

มีสวนรวมในการกระบวนการ 

ทางกฎหมายโดยเพิ่มชองทางการมีสวน

รวมของประชาชนตั้งแตตนจนจบ

กระบวนการ  รวมทั้งกำหนดวงรอบ 

ในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมาย 

ใหทันสมัย อยูตลอดเวลา รวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทกุรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

6. ทบทวนความจำเปนและความ

เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยูทุกลำดับ

ช้ันของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมาย

ใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายท่ีมีเนือ้หา 

ไมจำเปน หรือเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศ สนับสนุนใหประชาชน 

มีสวนรวมในการกระบวนการ 

ทางกฎหมายโดยเพิ่มชองทางการมีสวน

รวมของประชาชนตั้งแตตนจนจบ

กระบวนการ  รวมทั้งกำหนดวงรอบ 

ในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมาย 

ใหทันสมัย อยูตลอดเวลา รวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

6. ทบทวนความจำเปนและความ

เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยูทุกลำดับ

ช้ันของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมาย

ใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายท่ีมีเนือ้หา 

ไมจำเปน หรือเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศ สนับสนุนใหประชาชน 

มีสวนรวมในการกระบวนการ 

ทางกฎหมายโดยเพ่ิมชองทางการมสีวน

รวมของประชาชนตั้งแตตนจนจบ

กระบวนการ  รวมทั้งกำหนดวงรอบ 

ในการทบทวนปรบัปรุงแกไขกฎหมาย 

ใหทันสมัย อยูตลอดเวลา รวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 
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7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

ในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุตธิรรม

ที่ชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดรับ 

ความยุติธรรมโดยไมลาชา 

7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 

ที่ชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดรับ 

ความยุติธรรมโดยไมลาชา 

7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 

ที่ชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดรับ 

ความยุติธรรมโดยไมลาชา 

7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยตุธิรรม 

ที่ชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดรับ 

ความยุติธรรมโดยไมลาชา 

7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุตธิรรม 

ที่ชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดรับ 

ความยติุธรรมโดยไมลาชา 

8. จัดใหมี/พัฒนามาตรการเพ่ือ

คุมครองผูเสียหาย ผูตองหา และจำเลย

เพ่ือใหเขาถึงกระบวนการยติุธรรมได

อยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรการ

ปฏิบัติตอผูเสียหายและพยาน 

ที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

8. จัดใหมี/พัฒนามาตรการเพื่อคุมครอง

ผูเสยีหาย ผูตองหา และจำเลยเพ่ือให

เขาถึงกระบวนการยติุธรรมไดอยางมี

ประสิทธภิาพและมีมาตรการปฏิบัต ิ

ตอผูเสียหายและพยานที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

8. จัดใหมี/พัฒนามาตรการเพื่อคุมครอง

ผูเสยีหาย ผูตองหา และจำเลยเพ่ือให

เขาถึงกระบวนการยติุธรรมไดอยางมี

ประสิทธภิาพและมีมาตรการปฏิบัต ิ

ตอผูเสียหายและพยานที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

8. จัดใหมี/พัฒนามาตรการเพ่ือคุมครอง

ผูเสยีหาย ผูตองหา และจำเลยเพ่ือให

เขาถึงกระบวนการยติุธรรมไดอยางมี

ประสิทธภิาพและมีมาตรการปฏิบัต ิ

ตอผูเสียหายและพยานที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

8. จัดใหมี/พัฒนามาตรการเพ่ือคุมครอง

ผูเสยีหาย ผูตองหา และจำเลยเพือ่ให

เขาถึงกระบวนการยติุธรรมไดอยางมี

ประสิทธภิาพและมีมาตรการปฏิบัติ 

ตอผูเสียหายและพยานที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคมุตัว

ผูกระทำความผดิอาญา  

(Non - Custodial Measures) 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัว

ผูกระทำความผดิอาญา  

(Non - Custodial Measures) 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัว

ผูกระทำความผดิอาญา  

(Non - Custodial Measures) 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคมุตัว

ผูกระทำความผดิอาญา  

(Non - Custodial Measures) 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคมุตัว

ผูกระทำความผิดอาญา  

(Non - Custodial Measures) 

10. ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดย

นำระบบโทษปรับตามความสามารถใน

การชำระของผูกระทำผิด (Day Fines 

System) มาใชเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

10. ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยนำ

ระบบโทษปรบัตามความสามารถในการ

ชำระของผูกระทำผิด (Day Fines 

System) มาใชเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

10. ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยนำ

ระบบโทษปรบัตามความสามารถในการ

ชำระของผูกระทำผิด (Day Fines 

System) มาใชเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

10. ปรบัปรงุโทษปรับในคดีอาญาโดยนำ

ระบบโทษปรบัตามความสามารถในการ

ชำระของผูกระทำผิด (Day Fines 

System) มาใชเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

10. ปรับปรงุโทษปรับในคดีอาญาโดยนำ

ระบบโทษปรบัตามความสามารถในการ

ชำระของผูกระทำผิด (Day Fines 

System) มาใชเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

11. บูรณาการฐานขอมลูเทคโนโลยี

สารสนเทศระหวางหนวยงาน 

ในกระบวนการยติุธรรม เพ่ือใหมีขอมูล

ที่เก่ียวของกับผูตองหาหรือจำเลย 

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. บูรณาการฐานขอมลูเทคโนโลยี

สารสนเทศระหวางหนวยงาน 

ในกระบวนการยตุธิรรม เพื่อใหมขีอมูล 

ที่เก่ียวของกับผูตองหาหรือจำเลย 

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. บูรณาการฐานขอมลูเทคโนโลยี

สารสนเทศระหวางหนวยงาน 

ในกระบวนการยตุธิรรม เพื่อใหมขีอมูล 

ที่เก่ียวของกับผูตองหาหรือจำเลย 

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. บูรณาการฐานขอมลูเทคโนโลยี

สารสนเทศระหวางหนวยงาน 

ในกระบวนการยตุธิรรม เพื่อใหมขีอมูล 

ที่เก่ียวของกับผูตองหาหรือจำเลย 

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. บูรณาการฐานขอมลูเทคโนโลยี

สารสนเทศระหวางหนวยงาน 

ในกระบวนการยติุธรรม เพ่ือใหมขีอมูล 

ที่เก่ียวของกับผูตองหาหรอืจำเลย 

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

12. วางกฎเกณฑใหการสอบสวน

ดำเนินไปโดยไมจำตองใชมาตรการท่ี

กระทบสิทธิเสรภีาพของผูตองหาหรือ

จำเลย เชน การตรวจคน ยึดทรัพยสิน 

จับกุม และขัง เวนแตมีความจำเปน

อยางหลีกเลีย่งไมไดและใหใชมาตรการ

เชนวานั้นเพียงเทาที่จำเปนโดยคำนึงถึง

ความเดือดรอนทุกขยากของผูตองหา  

และจำเลยดวย 

12. วางกฎเกณฑใหการสอบสวนดำเนิน

ไปโดยไมจำตองใชมาตรการท่ีกระทบ

สิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจำเลย 

เชน การตรวจคน ยดึทรัพยสิน  

จับกุม และขัง เวนแตมีความจำเปน 

อยางหลีกเลีย่งไมไดและใหใชมาตรการ 

เชนวานั้นเพียงเทาที่จำเปนโดยคำนึงถึง 

ความเดือดรอนทุกขยากของผูตองหา  

และจำเลยดวย 

12. วางกฎเกณฑใหการสอบสวนดำเนิน

ไปโดยไมจำตองใชมาตรการท่ีกระทบ

สิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจำเลย 

เชน การตรวจคน ยดึทรัพยสิน  

จับกุม และขัง เวนแตมีความจำเปน 

อยางหลีกเลีย่งไมไดและใหใชมาตรการ 

เชนวานั้นเพียงเทาที่จำเปนโดยคำนึงถึง 

ความเดือดรอนทุกขยากของผูตองหา  

และจำเลยดวย 

12. วางกฎเกณฑใหการสอบสวนดำเนิน

ไปโดยไมจำตองใชมาตรการท่ีกระทบ

สิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจำเลย 

เชน การตรวจคน ยดึทรัพยสิน  

จับกุม และขัง เวนแตมีความจำเปน 

อยางหลีกเลี่ยงไมไดและใหใชมาตรการ 

เชนวานั้นเพียงเทาที่จำเปนโดยคำนึงถึง 

ความเดือดรอนทุกขยากของผูตองหา  

และจำเลยดวย 

12. วางกฎเกณฑใหการสอบสวนดำเนิน

ไปโดยไมจำตองใชมาตรการท่ีกระทบ

สิทธิเสรภีาพของผูตองหาหรือจำเลย 

เชน การตรวจคน ยดึทรัพยสิน  

จับกุม และขัง เวนแตมีความจำเปน 

อยางหลีกเลีย่งไมไดและใหใชมาตรการ 

เชนวานั้นเพียงเทาท่ีจำเปนโดยคำนึงถึง 

ความเดือดรอนทุกขยากของผูตองหา  

และจำเลยดวย 

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 

และขังผูตองหาระหวางการพิจารณา 

ใหเหมาะสม มีความปลอดภัย 

และสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 

และขังผูตองหาระหวางการพิจารณา 

ใหเหมาะสม มีความปลอดภัย 

และสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 

และขังผูตองหาระหวางการพิจารณา 

ใหเหมาะสม มีความปลอดภัย 

และสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 

และขังผูตองหาระหวางการพิจารณา 

ใหเหมาะสม มีความปลอดภัย 

และสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 

และขังผูตองหาระหวางการพิจารณา 

ใหเหมาะสม มีความปลอดภัย 

และสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

14. ใหมีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ

การควบคุมและขัง ท้ังในระดับภายใน

หนวยงานและจากกลไกทีเ่ปนอิสระอื่น 

14. ใหมีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ

การควบคุมและขัง ทั้งในระดับภายใน

หนวยงานและจากกลไกทีเ่ปนอิสระอื่น 

14. ใหมีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ

การควบคุมและขัง ทั้งในระดับภายใน

หนวยงานและจากกลไกท่ีเปนอิสระอื่น 

14. ใหมีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ

การควบคุมและขัง ทั้งในระดับภายใน

หนวยงานและจากกลไกทีเ่ปนอิสระอื่น 

14. ใหมีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ

การควบคุมและขัง ทั้งในระดับภายใน

หนวยงานและจากกลไกทีเ่ปนอิสระอื่น 

15. ใหมีการใชเทคโนโลยโีดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง

สามารถนำออกถายทอดไดอยาง

ตอเนื่องในการกำกับดูแลการตรวจคน 

จับกุม สอบสวน ชี้ตัว ผูตองหาหรอื

จำเลย 

15. ใหมีการใชเทคโนโลยโีดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง

สามารถนำออกถายทอดไดอยางตอเน่ือง

ในการกำกับดูแลการตรวจคน จบักุม 

สอบสวน ชี้ตัว ผูตองหาหรือจำเลย 

15. ใหมีการใชเทคโนโลยโีดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง

สามารถนำออกถายทอดไดอยางตอเน่ือง

ในการกำกับดูแลการตรวจคน จับกุม 

สอบสวน ชี้ตัว ผูตองหาหรือจำเลย 

15. ใหมีการใชเทคโนโลยโีดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง

สามารถนำออกถายทอดไดอยางตอเนื่อง

ในการกำกับดูแลการตรวจคน จับกุม 

สอบสวน ชี้ตัว ผูตองหาหรือจำเลย 

15. ใหมีการใชเทคโนโลยโีดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง

สามารถนำออกถายทอดไดอยางตอเนื่อง

ในการกำกับดูแลการตรวจคน จับกุม 

สอบสวน ชี้ตัว ผูตองหาหรือจำเลย 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

16. ใหมีฐานขอมูลสำหรบัการติดตาม 

กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน

ชันสูตรพลิกศพ แลวรายงานตอกลไก

สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

16. ใหมีฐานขอมูลสำหรับการติดตาม 

กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน

ชันสูตรพลิกศพ แลวรายงานตอกลไก

สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

16. ใหมีฐานขอมูลสำหรับการติดตาม 

กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน

ชันสูตรพลิกศพ แลวรายงานตอกลไก

สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

16. ใหมีฐานขอมูลสำหรับการติดตาม 

กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน

ชันสูตรพลิกศพ แลวรายงานตอกลไก

สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

16. ใหมีฐานขอมูลสำหรับการติดตาม 

กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน

ชันสูตรพลิกศพ แลวรายงานตอกลไก

สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

17. พัฒนากฎเกณฑและมาตรการ

ปกปองสิทธิในช่ือเสียงและความเปน

สวนตัวของผูตองหาและจำเลยใหสมดลุ

กับประโยชนสาธารณะ รวมถึงหามมิให

นำตัวผูตองหา มาแถลงขาว 

ตอสื่อมวลชน 

17. พัฒนากฎเกณฑและมาตรการ

ปกปองสิทธิในชื่อเสียงและความเปน

สวนตัวของผูตองหาและจำเลยใหสมดลุ

กับประโยชนสาธารณะ รวมถึงหามมิให

นำตัวผูตองหา มาแถลงขาว 

ตอสื่อมวลชน 

17. พัฒนากฎเกณฑและมาตรการ

ปกปองสิทธิในชื่อเสียงและความเปน

สวนตัวของผูตองหาและจำเลยใหสมดลุ

กับประโยชนสาธารณะ รวมถึงหามมิให

นำตัวผูตองหา มาแถลงขาว 

ตอสื่อมวลชน 

17. พัฒนากฎเกณฑและมาตรการ

ปกปองสิทธิในชื่อเสียงและความเปน

สวนตัวของผูตองหาและจำเลยใหสมดลุ

กับประโยชนสาธารณะ รวมถึงหามมิให

นำตัวผูตองหา มาแถลงขาว 

ตอสื่อมวลชน 

17. พัฒนากฎเกณฑและมาตรการ

ปกปองสิทธิในช่ือเสียงและความเปน

สวนตัวของผูตองหาและจำเลยใหสมดลุ

กับประโยชนสาธารณะ รวมถึงหามมิให

นำตัวผูตองหา มาแถลงขาว 

ตอสื่อมวลชน 

18. ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานทุกชนิดที่เปนประโยชน

ตอการพิสูจนความผิดหรือความบริสทุธ์ิ

ของผูตองหาในการนี้ใหจัดใหมรีะบบ

หรือหนวยงานในการรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสจูนความบรสิุทธ์ิ

ของจำเลยตามท่ีจำเลยหรือทนาย 

ความรองขอ ซึ่งรวมถึงการตรวจ  

ทางนิติวิทยาศาสตรดวย 

18. ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานทุกชนิดที่เปนประโยชน

ตอการพิสูจนความผดิหรือความบริสุทธิ์

ของผูตองหาในการนี้ใหจัดใหมีระบบ

หรือหนวยงานในการรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความบรสุิทธิ์

ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนาย 

ความรองขอ ซึ่งรวมถึงการตรวจ  

ทางนิติวทิยาศาสตรดวย 

18. ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานทุกชนิดที่เปนประโยชน

ตอการพิสูจนความผดิหรือความบริสุทธิ์

ของผูตองหาในการนี้ใหจัดใหมีระบบ

หรือหนวยงานในการรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความบรสุิทธิ์

ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนาย 

ความรองขอ ซึ่งรวมถึงการตรวจ  

ทางนิติวทิยาศาสตรดวย 

18. ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานทุกชนิดที่เปนประโยชน

ตอการพิสูจนความผดิหรือความบริสุทธิ์

ของผูตองหาในการนี้ใหจัดใหมรีะบบ

หรือหนวยงานในการรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความบรสุิทธิ์

ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนาย 

ความรองขอ ซึ่งรวมถึงการตรวจ  

ทางนิติวทิยาศาสตรดวย 

18. ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานทุกชนิดที่เปนประโยชน

ตอการพิสูจนความผดิหรือความบริสุทธิ์

ของผูตองหาในการนี้ใหจัดใหมรีะบบ

หรือหนวยงานในการรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความบรสุิทธิ์

ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนาย 

ความรองขอ ซึง่รวมถึงการตรวจ  

ทางนิติวทิยาศาสตรดวย 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

19. เจาหนาที่ผูมีหนาท่ีในการรวบรวม

พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวิทยาศาสตร

ทุกคนตองมีอิสระในการทำงาน 

เพ่ือแสวงหาความจริง และ

พยานหลักฐานท้ังหมดที่หาไดตองไดรับ

การพิจารณาตลอดกระบวนการ 

จนถึงช้ันศาลโดยครบถวน 

19. เจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรวบรวม

พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวิทยาศาสตร

ทุกคนตองมีอิสระในการทำงาน 

เพ่ือแสวงหาความจริง และ

พยานหลักฐานทั้งหมดที่หาไดตองไดรับ

การพิจารณาตลอดกระบวนการ 

จนถึงชั้นศาลโดยครบถวน 

19. เจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรวบรวม

พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวิทยาศาสตร

ทุกคนตองมีอิสระในการทำงาน 

เพ่ือแสวงหาความจริง และ

พยานหลักฐานทั้งหมดที่หาไดตองไดรับ

การพิจารณาตลอดกระบวนการ 

จนถึงชั้นศาลโดยครบถวน 

19. เจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรวบรวม

พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวทิยาศาสตร

ทุกคนตองมีอิสระในการทำงาน 

เพ่ือแสวงหาความจริง และ

พยานหลักฐานทั้งหมดที่หาไดตองไดรับ

การพิจารณาตลอดกระบวนการ 

จนถึงชั้นศาลโดยครบถวน 

19. เจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรวบรวม

พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวทิยาศาสตร

ทุกคนตองมีอิสระในการทำงาน 

เพ่ือแสวงหาความจริง และ

พยานหลักฐานทั้งหมดที่หาไดตองไดรับ

การพิจารณาตลอดกระบวนการ 

จนถึงชั้นศาลโดยครบถวน 
 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบงัคับใชกฎหมาย 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        543.8330         560.1480         576.9524         594.2610         612.0888       2,887.2833  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.) 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. และ ภ.1-9 

                                                                                      ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น      2,681.1136    ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวญัได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีที่รบัแจง 

1. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีท่ีรบัแจง 

1. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีท่ีรบัแจง 

1. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวญัได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีที่รับแจง 

1. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 1 คดี

ประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวญัได 

ไมนอยกวารอยละ 79 ของคดีที่รบัแจง 

2. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกายและ

เพศได ไมนอยกวารอยละ 73  

ของคดีที่รับแจง   

2. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศได ไมนอยกวารอยละ 73  

ของคดีท่ีรับแจง   

2. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศได ไมนอยกวารอยละ 73  

ของคดีท่ีรับแจง   

2. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศได ไมนอยกวารอยละ 73  

ของคดีท่ีรับแจง   

2. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 2 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกาย 

และเพศได ไมนอยกวารอยละ 73 

ของคดีที่รับแจง   

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรัพยได  

ไมนอยกวารอยละ 55 ของคดีท่ีรบัแจง   

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรพัยได  

ไมนอยกวารอยละ 55 ของคดีท่ีรบัแจง   

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรพัยได  

ไมนอยกวารอยละ 55 ของคดีท่ีรบัแจง   

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรพัยได  

ไมนอยกวารอยละ 55 ของคดีท่ีรับแจง   

3. จับกุมผูกระทำผิดกลุมที่ 3 คดี

ประเภทท่ีเก่ียวกับทรพัยได  

ไมนอยกวารอยละ 55 ของคดีท่ีรบัแจง   

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา

บุคลากร ดานการสืบสวน ใหมีความ

พรอมตอการปฏิบัติงานและทันตอ 

การเปลีย่นแปลง ในดานตาง ๆ   

1. เพ่ิมประสิทธภิาพและพัฒนาบคุลากร 

ดานการสืบสวน ใหมีความพรอม 

ตอการปฏิบัติงานและทันตอ 

การเปลีย่นแปลง ในดานตาง ๆ   

1. เพ่ิมประสิทธภิาพและพัฒนาบคุลากร 

ดานการสืบสวน ใหมีความพรอม 

ตอการปฏิบัติงานและทันตอ 

การเปลีย่นแปลง ในดานตาง ๆ   

1. เพ่ิมประสิทธภิาพและพัฒนาบคุลากร 

ดานการสืบสวน ใหมีความพรอม 

ตอการปฏิบัติงานและทันตอ 

การเปลีย่นแปลง ในดานตาง ๆ   

1. เพ่ิมประสิทธภิาพและพัฒนาบคุลากร 

ดานการสืบสวน ใหมีความพรอม 

ตอการปฏิบัติงานและทันตอ 

การเปลีย่นแปลง ในดานตาง ๆ   
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570)  

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลในดาน 

การสืบสวนใหทันสมัย ทันตอ

สถานการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

และตอบสนองความแตกตาง 

ของแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม  

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลในดาน 

การสืบสวนใหทันสมัย ทันตอ

สถานการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

และตอบสนองความแตกตาง 

ของแตละพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม  

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลในดาน 

การสืบสวนใหทันสมัย ทันตอ

สถานการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

และตอบสนองความแตกตาง 

ของแตละพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม  

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลในดาน 

การสืบสวนใหทันสมัย ทันตอ

สถานการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

และตอบสนองความแตกตาง 

ของแตละพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสม  

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลในดาน 

การสืบสวนใหทันสมัย ทันตอ

สถานการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

และตอบสนองความแตกตาง 

ของแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม  

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบติัในการดำเนินงาน

ดานสืบสวนและผลการจับกุมในพ้ืน 

ที่อยางตอเนื่อง 

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน

ดานสืบสวนและผลการจับกุมในพ้ืน 

ที่อยางตอเนื่อง 

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน

ดานสืบสวนและผลการจับกุมในพ้ืน 

ที่อยางตอเนื่อง 

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน

ดานสืบสวนและผลการจับกุมในพ้ืน 

ที่อยางตอเนื่อง 

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ

เรงรัดผลการปฏิบัติในการดำเนินงาน

ดานสืบสวนและผลการจับกุมในพ้ืน 

ที่อยางตอเนื่อง 

4. แสวงหาความรวมมือจากทุกองคกร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการ

ปฏิบัติงานดานการสืบสวน 

4. แสวงหาความรวมมือจากทุกองคกร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการปฏบิัติงาน

ดานการสืบสวน 

4. แสวงหาความรวมมือจากทุกองคกร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการปฏบิัติงาน

ดานการสืบสวน 

4. แสวงหาความรวมมือจากทุกองคกร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการปฏบิัติงาน

ดานการสืบสวน 

4. แสวงหาความรวมมือจากทุกองคกร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการปฏบิัติงาน

ดานการสืบสวน 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        505.0000         520.1500         535.7545         551.8271         568.3819       2,681.1136  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ        400.0000         412.0000         424.3600         437.0908         450.2035       2,123.6543  
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ยุทธศาสตรที่ 3 ปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 
                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา 

ท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงใหดีข้ึน 

ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนตอการปฏิบติังานของตำรวจในการ 

เฝาระวังแกไขปญหาสถานการณเกี่ยวกับความมั่นคง ของรัฐ ไมนอยกวา รอยละ …* 

สยศ.ตร.(ผค.) 80 80 80 80 80 

จำนวนคดีดานความมั่นคงลดลงเมือ่เทียบกับ 3 ปท่ีผานมาไมนอยกวา รอยละ … สยศ.ตร.(ผค.) 5 5 5 5 5 

จำนวนเหตรุุนแรงลดลง เทียบกบัป 2560  รอยละ … สยศ.ตร.(ผค.) 60   60   60   60   60   

ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง ... คดี สยศ.ตร.(ผอ.) 12,613 8,400 8,820 9,260 9,720 

รอยละ ... ของการสกัดก้ันปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติด 

ที่จับกุมท้ังประเทศ  

สยศ.ตร.(ผอ.) 75 75 75 75 75 

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร

สยศ.ตร.(ผค.) 

ยุทธศาสตรที ่3 ปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก  

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่3.1 การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ 

   ประเด็นยุทธศาสตรที ่3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.1 

การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที ่3.1 

การปองกนัและแกไขปญหาความมั่นคงชายแดนและตรวจสอบ  

คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวไมพึงปรารถนาดีข้ึน 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานการปองกันและ

แกไขปญหาความมั่นคงชายแดนบรรลุเปาหมาย 

รอยละ ... 

สยศ.ตร.(ผค.) 

 

80 80 80 80 80 

เรื่องภายใตประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 3 เรื่อง ไดแก  

    1. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 

    2. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 

    3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ำและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล 
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เร่ือง :  การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน  

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ตชด. 

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

                                                                       ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งส้ิน         12,589.7560       ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. หมูบานเปาหมายที่ดำเนินกจิกรรม

เฝาระวังและแกไขปญหา สถานการณ

ชายแดน เพื่อความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา 4,800 

หมูบาน ตามสถานการณและตามที่

หนวยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 

ในป 2566 

1. หมูบานเปาหมายท่ีดำเนินกิจกรรม 

เฝาระวังและแกไขปญหา สถานการณ

ชายแดน เพื่อความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา 5,100 

หมูบาน ตามสถานการณและตามที่

หนวยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 

ในป 2567 

1. หมูบานเปาหมายท่ีดำเนินกิจกรรม 

เฝาระวังและแกไขปญหา สถานการณ

ชายแดน เพื่อความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา 5,400 

หมูบาน ตามสถานการณและตามที่

หนวยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 

ในป 2568 

1. หมูบานเปาหมายท่ีดำเนินกิจกรรม 

เฝาระวังและแกไขปญหา สถานการณ

ชายแดน เพื่อความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา 5,700 

หมูบาน ตามสถานการณและตามท่ี

หนวยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 

ในป 2569 

1. หมูบานเปาหมายท่ีดำเนินกิจกรรม 

เฝาระวังและแกไขปญหา สถานการณ

ชายแดน เพ่ือความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงของรัฐ ไมนอยกวา 6,000 

หมูบาน ตามสถานการณและตามท่ี

หนวยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 

ในป 2570 

2. ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝาระวัง

แกไขปญหาสถานการณชายแดน  

ไมนอยกวารอยละ 70* 

2. ความพึงพอใจของประชาชน 

ตอการปฏิบัติงานของตำรวจในการ 

เฝาระวังแกไขปญหาสถานการณ

ชายแดน ไมนอยกวารอยละ 75* 

2. ความพึงพอใจของประชาชน 

ตอการปฏิบัติงานของตำรวจในการ 

เฝาระวังแกไขปญหาสถานการณ

ชายแดน ไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของประชาชน 

ตอการปฏิบัติงานของตำรวจในการ 

เฝาระวังแกไขปญหาสถานการณ

ชายแดน ไมนอยกวารอยละ 85* 

2. ความพึงพอใจของประชาชน 

ตอการปฏิบัติงานของตำรวจในการ 

เฝาระวังแกไขปญหาสถานการณ

ชายแดน ไมนอยกวารอยละ 90* 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. บูรณาการความรวมมือแลกเปลี่ยน

ขาวสาร และพัฒนาระบบแจงเตือนภัย

คุกคามชายแดนกับหนวยงาน 

ความมั่นคงของประเทศรอบ 

1. บูรณาการความรวมมือแลกเปลี่ยน

ขาวสาร และพัฒนาระบบแจงเตือนภัย

คุกคามชายแดนกับหนวยงาน 

ความมั่นคงของประเทศรอบ 

1. บูรณาการความรวมมือแลกเปลี่ยน

ขาวสาร และพัฒนาระบบแจงเตือนภัย

คุกคามชายแดนกับหนวยงาน 

ความมั่นคงของประเทศรอบ 

1. บูรณาการความรวมมือแลกเปลี่ยน

ขาวสาร และพัฒนาระบบแจงเตือนภัย

คุกคามชายแดนกับหนวยงาน 

ความมั่นคงของประเทศรอบ 

1. บูรณาการความรวมมือแลกเปลี่ยน

ขาวสาร และพัฒนาระบบแจงเตือนภัย

คุกคามชายแดนกับหนวยงาน 

ความมั่นคงของประเทศรอบ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

2. สงเสรมิการมสีวนรวมของเครือขาย

ประชาชนชายแดน  รร.ตชด. 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รอบที่ตั้ง

หนวยและ สรางความสัมพันธอันดีกับ

ประเทศรอบบานในระดับพื้นที่เสริม

ความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดน 

2. ขยายความรวมมือและการมสีวนรวม

ของเครือขายประชาชนชายแดน  รร.

ตชด. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

รอบที่ตั้งหนวย และ ขยายการสราง

ความสัมพันธอันดีกับประเทศรอบบาน

ในระดับพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง 

ในพื้นที่ชายแดน 

2. สงเสรมิการมีสวนรวมของเครือขาย

ประชาชนชายแดน  รร.ตชด. หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน รอบที่ตั้ง รร.ตชด.

และ ดำรงรักษาความสัมพันธอันดกีับ

ประเทศรอบบานในระดับพื้นที่  

เพ่ือเสรมิความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 

2. ขยายความรวมมือและการมสีวนรวม

ของเครือขายประชาชนชายแดน  รร.

ตชด. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

รอบที่ตั้ง รร.ตชด. และ และดำรงรักษา

ความสัมพันธอันดีกับประเทศรอบบาน

ในระดับพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคง 

ในพื้นที่ชายแดน 

2. ดำรงความตอเน่ืองในความรวมมือ

และการมีสวนรวมของเครือขาย

ประชาชนชายแดน  รร.ตชด. หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน  และ ความสมัพันธ

อันดีกับประเทศรอบบานในระดับพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนเพ่ือเสริมความมั่นคง 

ในพื้นที่ชายแดน 

3. รักษาความสงบเรียบรอยและ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน หมูบาน และชุมชนตาม

แนวชายแดนตามสถานการณป 2566 

3. รักษาความสงบเรียบรอยและ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

ของประชาชน หมูบาน และชุมชนตาม

แนวชายแดนตามสถานการณป 2567 

3. รักษาความสงบเรียบรอยและ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

ของประชาชน หมูบาน และชุมชนตาม

แนวชายแดนตามสถานการณป 2568 

3. รักษาความสงบเรียบรอยและ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

ของประชาชน หมูบาน และชุมชนตาม

แนวชายแดนตามสถานการณป 2569 

3. รักษาความสงบเรียบรอยและ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

ของประชาชน หมูบาน และชุมชนตาม 

แนวชายแดนตามสถานการณป 2570 

4. เฝาระวังรักษาสถานการณชายแดน

และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของตาม

สถานการณป 2566 

4. เฝาระวังรักษาสถานการณชายแดน

และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของตาม

สถานการณป 2567 

4. เฝาระวังรักษาสถานการณชายแดน

และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของตาม

สถานการณป 2568 

4. เฝาระวังรักษาสถานการณชายแดน

และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของตาม

สถานการณป 2569 

4. เฝาระวังรักษาสถานการณชายแดน

และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของตาม

สถานการณป 2570 

5. สรางความรวมมือกับประเทศรอบ

บานดานการขาว และการลาดตระเวน

รวมเสริมประสิทธิภาพการสกัดกัน้ และ

ปองปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง

ผานชองทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน  

5. ขยายความรวมมือกับประเทศรอบ

บานดานการขาว และการลาดตระเวน

รวมเสริมประสิทธิภาพการสกัดก้ัน และ

ปองปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง

ผานชองทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน 

5. ขยายความรวมมือกับประเทศรอบ

บานดานการขาว และการลาดตระเวน

รวมเสริมประสิทธิภาพการสกัดก้ัน และ

ปองปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมือง

ผานชองทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน 

5. ดำรงรักษาความตอเนื่องในความ

รวมมือกับประเทศรอบบานดานการขาว 

และการลาดตระเวนรวมเสริม

ประสิทธภิาพการสกัดก้ัน และปองปราม

การลักลอบหลบหนเีขาเมือง 

ผานชองทางธรรมชาติในพ้ืนที่ชายแดน 

5. ดำรงรักษาความตอเนื่องในความ

รวมมือกับประเทศรอบบานดานการขาว 

และการลาดตระเวนรวมเสริม

ประสิทธภิาพการสกัดกั้น และปองปราม

การลักลอบหลบหนเีขาเมือง 

ผานชองทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

6. จัดทำระบบฐานขอมลูกลางของ

หนวย สนันสนุนงานความมั่นคง

ชายแดน 

6. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางของ

หนวย สนันสนุนงานความมั่นคงชายแดน 

6. เช่ือมโยงระบบฐานขอมูลกลางของ

หนวย กับหนวยงานภายในหนวย 

สนันสนุนงานความมั่นคงชายแดน 

6. เช่ือมโยงระบบฐานขอมูลกลางของ

หนวย กับหนวยงานความมั่นคงภายนอก 

สนันสนุนงานความมั่นคงชายแดน 

6. ขยายการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูล

กลางของหนวย กับหนวยงานความ

มั่นคงภายนอก สนันสนุนงานความมั่นคง

ชายแดน 

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหมดาน

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ 

และระบบการสื่อสารใหเทาทัน

สถานการณและภัยคุกคามทุกรูปแบบ

ในพ้ืนที่ชายแดนเฝาระวังสูงสุด 

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหมดาน

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ 

ระบบการสื่อสารใหเทาทันสถานการณ

และภยัคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหมดาน

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ 

ระบบการสื่อสารใหเทาทันสถานการณ

และภยัคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคเหนือ 

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหมดาน

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ 

ระบบการสื่อสารใหเทาทันสถานการณ

และภยัคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคตะวันตก-ภาคตะวันออก 

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหมดาน

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ 

ระบบการสื่อสารใหเทาทันสถานการณ

และภยัคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเหนือ 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน      2,371.3381       2,442.4782       2,515.7526       2,591.2252       2,668.9619     12,589.7560  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สตม. 

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

                                             ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น         386.7589      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. จับกุมคนตางดาวที่ตรวจพบ 

จากบัญชีบุคคลตองหามเขามา 

ในราชอาณาจักรได รอยละ 100 

 

1. สกัดก้ัน ตรวจสอบ คัดกรอง และ

จับกุมคนตางดาวท่ีตรวจพบจากบญัชี

ตองหามเขามาในราชอาณาจักรไมใหเขา

มาในราชอาณาจักรได รอยละ 100 

1. สกัดก้ัน ตรวจสอบ คัดกรอง และ

จับกุมคนตางดาวท่ีตรวจพบจากบญัชี

ตองหามเขามาในราชอาณาจักรไมใหเขา

มาในราชอาณาจักรได รอยละ 100 

1. สกัดกั้น ตรวจสอบ คัดกรอง และ

จับกุมคนตางดาวท่ีตรวจพบจากบญัชี

ตองหามเขามาในราชอาณาจักรไมใหเขา

มาในราชอาณาจักรได รอยละ 100 

1. สกัดกั้น ตรวจสอบ คัดกรอง และ

จับกุมคนตางดาวทีต่รวจพบจากบญัชี

ตองหามเขามาในราชอาณาจักรไมใหเขา

มาในราชอาณาจักรได รอยละ 100 

2. ผลักดันคนตางดาวท่ีกระทำผิด

กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 

ไมนอยกวา 100,000 คน 

2. ผลักดันคนตางดาวท่ีกระทำผิด

กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 

ตามเงื่อนไขที่กำหนด รอยละ 100 

2. ผลักดันคนตางดาวท่ีกระทำผิด

กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 

ตามเงื่อนไขที่กำหนด รอยละ 100 

2. ผลักดันคนตางดาวที่กระทำผิด

กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 

ตามเงื่อนไขที่กำหนด รอยละ 100 

2. ผลักดันคนตางดาวที่กระทำผิด

กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 

ตามเงื่อนไขที่กำหนด รอยละ 100 

3. ความพึงพอใจของคนตางดาว 

ตอการปฏิบติัหนาที่ดานงานบริการ 

ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง  

ไมนอยกวารอยละ 80* 

3. ความพึงพอใจของคนตางดาว 

ตอการปฏิบัติงานดานการบริการ  

ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง  

ไมนอยกวารอยละ 80.5* 

3. ความพึงพอใจของคนตางดาว 

ตอการปฏิบัติงานดานการบริการ  

ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง  

ไมนอยกวารอยละ 81* 

3. ความพึงพอใจของคนตางดาว 

ตอการปฏิบัติงานดานการบริการ  

ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง  

ไมนอยกวารอยละ 81.5* 

3. ความพึงพอใจของคนตางดาว 

ตอการปฏิบัติงานดานการบริการ  

ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง  

ไมนอยกวารอยละ 82* 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมือง

ใหทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ

ขอมูลคนเขาเมืองไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยการยกระดับ

เทคโนโลยสีารสนเทศงานตรวจ 

คนเขาเมือง ใหครอบคลุมทุกหนางาน

ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมือง 

ใหทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ

ขอมูลคนเขาเมืองไดอยางมปีระสทิธิภาพ

โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานตรวจคนเขาเมือง ใหครอบคลมุ 

ทุกหนางานของสำนักงาน 

ตรวจคนเขาเมือง 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมือง 

ใหทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ

ขอมูลคนเขาเมืองไดอยางมปีระสทิธิภาพ

โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานตรวจคนเขาเมือง ใหครอบคลมุ 

ทุกหนางานของสำนักงาน 

ตรวจคนเขาเมือง 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมือง 

ใหทันสมัย รวดเรว็ สามารถตรวจสอบ

ขอมูลคนเขาเมืองไดอยางมปีระสิทธภิาพ

โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานตรวจคนเขาเมือง ใหครอบคลมุ 

ทุกหนางานของสำนักงาน 

ตรวจคนเขาเมือง 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมือง 

ใหทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ

ขอมูลคนเขาเมืองไดอยางมปีระสทิธิภาพ

โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานตรวจคนเขาเมือง ใหครอบคลมุ 

ทุกหนางานของสำนักงาน 

ตรวจคนเขาเมือง 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการเขาเมืองและพำนักอยูใน

ราชอาณาจักรอยางเครงครัด  

รวมท้ัง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 

และวธิปีฏิบัติ ใหเหมาะสมกับรูปแบบ

การเดินทางเขาเมืองวิถีใหม 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

กับการเขาเมืองและพำนักอยูใน

ราชอาณาจักรอยางเครงครัด  

รวมท้ัง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 

และวิธีปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับรูปแบบ 

การเดินทางเขาเมืองวิถีใหม 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

กับการเขาเมืองและพำนักอยูใน

ราชอาณาจักรอยางเครงครัด  

รวมท้ัง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 

และวิธีปฏบิัติ ใหเหมาะสมกับรูปแบบ 

การเดินทางเขาเมืองวิถีใหม 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

กับการเขาเมืองและพำนักอยูใน

ราชอาณาจักรอยางเครงครัด  

รวมท้ัง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 

และวิธีปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับรูปแบบ 

การเดินทางเขาเมืองวิถีใหม 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

กับการเขาเมืองและพำนักอยูใน

ราชอาณาจักรอยางเครงครัด  

รวมท้ัง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 

และวิธีปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับรูปแบบ 

การเดินทางเขาเมืองวิถีใหม 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ และ

วิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คัด

กรอง ปราบปรามคนตางดาวท่ีไมพึง

ปรารถนา ใหมีมาตรฐานและเปนไป

ตามหลักสากล 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ และวิธีการ

ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คดักรอง 

ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 

ใหมีมาตรฐานและเปนไปตามหลักสากล 

 

3. พัฒนาศกัยภาพเจาหนาที่ และวิธีการ

ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คดักรอง 

ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 

ใหมีมาตรฐานและเปนไปตามหลักสากล 

 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ และวิธีการ

ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คดักรอง 

ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 

ใหมีมาตรฐานและเปนไปตามหลกัสากล 

 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ และวิธีการ

ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คดักรอง 

ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 

ใหมีมาตรฐานและเปนไปตามหลักสากล 

 

4. จัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

ยานพาหนะ อาวุธยทุโธปกรณ และ

อาคารสถานท่ี เพ่ืออำนวยความสะดวก

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ

ผูรับบริการ 

4. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช 

ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ และ

อาคารสถานที่ เพ่ืออำนวยความสะดวก

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ

ผูรับบริการ 

4. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช 

ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ และ

อาคารสถานที่ เพ่ืออำนวยความสะดวก

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ

ผูรับบริการ 

4. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช 

ยานพาหนะ อาวุธยทุโธปกรณ และ

อาคารสถานที่ เพ่ืออำนวยความสะดวก

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ

ผูรับบริการ 

4. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช 

ยานพาหนะ อาวุธยทุโธปกรณ และ

อาคารสถานที่ เพ่ืออำนวยความสะดวก

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ

ผูรับบริการ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการ

บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 

ตามที่ไดรับมอบหมายและประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานความมัน่คง 

ที่เก่ียวของ เพ่ือบูรณาการแกไขปญหา 

ผูหลบหนีเขาเมืองอยางเปนระบบ 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหาร

จัดการผูหลบหนีเขาเมือง ตามที่ไดรับ

มอบหมายและประสานความรวมมือ 

กับหนวยงานความมั่นคงที่เก่ียวของ  

เพ่ือบูรณาการแกไขปญหาผูหลบหน ี

เขาเมืองอยางเปนระบบ 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหาร

จัดการผูหลบหนีเขาเมือง ตามที่ไดรับ

มอบหมายและประสานความรวมมือ 

กับหนวยงานความมั่นคงที่เก่ียวของ  

เพ่ือบูรณาการแกไขปญหาผูหลบหน ี

เขาเมืองอยางเปนระบบ 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหาร

จัดการผูหลบหนีเขาเมือง ตามที่ไดรับ

มอบหมายและประสานความรวมมือ 

กับหนวยงานความมั่นคงที่เก่ียวของ  

เพ่ือบูรณาการแกไขปญหาผูหลบหน ี

เขาเมืองอยางเปนระบบ 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหาร

จัดการผูหลบหนีเขาเมือง ตามที่ไดรับ

มอบหมายและประสานความรวมมือ 

กับหนวยงานความมั่นคงท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือบูรณาการแกไขปญหาผูหลบหน ี

เขาเมืองอยางเปนระบบ 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          72.8478           75.0332           77.2842           79.6028           81.9908         386.7589  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ำและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(รน.) 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.ก.(รน.) 

                                                                                                                                 ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังส้ิน           1,498.0385     ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ

ในเขตนานน้ำ 50,000 ครั้ง/ป 

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ 

ในเขตนานน้ำ 60,000 ครั้ง/ป 

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ 

ในเขตนานน้ำ 80,000 ครั้ง/ป 

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ 

ในเขตนานน้ำ 80,000 ครั้ง/ป 

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ 

ในเขตนานน้ำ 80,000 ครั้ง/ป 

 2. ความเช่ือมั่นของหนวยรวมออกตรวจ

ดูแลและรักษาความสงบในเขตนานน้ำ 

ไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความเช่ือมั่นของหนวยรวมออกตรวจ

ดูแลและรักษาความสงบในเขตนานน้ำ 

ไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความเช่ือมั่นของหนวยรวมออกตรวจ

ดูแลและรักษาความสงบในเขตนานน้ำ 

ไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความเช่ือมั่นของหนวยรวมออกตรวจ

ดูแลและรักษาความสงบในเขตนานน้ำ 

ไมนอยกวารอยละ 80* 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. เสริมสรางและพัฒนา เพ่ิมเทคโนโลยี

ในระบบตรวจการณ ตลอดจนปรบัปรุง

หลักสตูรการฝกอบรมปฏิบัติการทาง

เรอืใหมีประสิทธิภาพ  

1. เสริมสรางและพัฒนา อาคาร

สถานที่ เพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยี ใน

ระบบตรวจการณ ตลอดจนขยาย

ขอบเขตสถานที่ฝกอบรม ใหมี

ประสิทธภิาพ  

 

1. เสริมสรางและพัฒนาฐานขอมูล  

ในระบบตรวจการณ ตลอดจนขยาย

ขอบเขตสถานที่ฝกอบรม อุปกรณและ

เครื่องมือในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธภิาพ 

 

1. สามารถนำขอมลู มาวิเคราะหรวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ เก่ียวกับความ

มั่นคงทางทะเลทุกมิติ ตลอดจนขยาย

ขอบเขตสถานที่ฝกอบรม อุปกรณและ

เครื่องมือในการปฏิบติังานใหมี

ประสิทธภิาพ 

1. สามารถนำขอมลู มาวิเคราะห  

รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเก่ียวกับ

ความมั่นคงทางทะเลทุกมิติ ในระบบ

ตรวจการณ ตลอดจนขยายขอบเขต

สถานที่ฝกอบรม อุปกรณและเครือ่งมือ

ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

2. ออกตรวจเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม และดูแล

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ำ  

2. เพ่ิมการออกตรวจเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม และดูแลรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

ของประชาชนในเขตนานน้ำ  

2. เพ่ิมการออกตรวจเพ่ือปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม และดูแลรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

ของประชาชนในเขตนานน้ำ  

2. ยกระดับความรวมมือในการออก

ตรวจเพ่ือปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมและดูแลรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

ของประชาชนในเขตนานน้ำ  

2. สรางเครือขาย ออกตรวจเพื่อปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรม และดูแล

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ำ  
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

3. รวมตรวจการณ ลาดตระเวน รวมทั้ง

ปฏิบัติการทางทะเลรวมกับประเทศ

เพ่ือนบาน และสนบัสนุนการพัฒนา

คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 

ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวของ 

กับกิจการทางทะเลสอดคลอง 

กับสถานการณปจจุบัน 

3. รวมตรวจการณ ลาดตระเวน รวมทั้ง

ปฏิบัติการทางทะเลรวมกับประเทศ

เพ่ือนบาน และสนบัสนุนการพัฒนา

คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 

ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการที่เก่ียวของ 

กับกิจการทางทะเลสอดคลอง 

กับสถานการณปจจุบัน 

3. รวมตรวจการณ ลาดตระเวน รวมท้ัง

ปฏิบัติการทางทะเลรวมกับประเทศ

เพ่ือนบาน และสนบัสนุนการพัฒนา

คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 

ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการที่เก่ียวของ 

กับกิจการทางทะเลสอดคลอง 

กับสถานการณปจจุบัน 

3. รวมตรวจการณ ลาดตระเวน รวมท้ัง

ปฏิบัติการทางทะเลรวมกับประเทศ

เพ่ือนบาน และสนบัสนุนการพัฒนา

คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 

ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการท่ีเก่ียวของ 

กับกิจการทางทะเลสอดคลอง 

กับสถานการณปจจุบัน 

3. รวมตรวจการณ ลาดตระเวน รวมท้ัง

ปฏิบัติการทางทะเลรวมกับประเทศ

เพ่ือนบาน และสนบัสนุนการพัฒนา

คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 

ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือมาตรการท่ีเก่ียวของ 

กับกิจการทางทะเลสอดคลอง 

กับสถานการณปจจุบัน 

4. สรางเครือขายประชาชนและผูมีสวน

ไดสวนเสียตระหนักรูความสำคัญ 

ของทะเล เพ่ือสรางความยั่งยืน 

ของสิ่งแวดลอมทางทะเล  

4. จัดกิจกรรมสรางความรับรู 

ใหประชาชนและผูมสีวนไดเสยี

ตระหนักรูความสำคญัของทะเล  

เพ่ือสรางความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม

ทางทะเล 

4. ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 

ใหประชาชนและผูมสีวนไดเสยี  

เพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

และสรางสรรค  

4. ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 

ใหประชาชนและผูมสีวนไดเสีย  

เพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

และสรางสรรค  

4. ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 

ใหประชาชนและผูมสีวนไดเสยี  

เพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

และสรางสรรค  

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ำและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        282.1624         290.6273         299.3461         308.3265         317.5763       1,498.0385  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3.2 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหา 

ท่ีมผีลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที ่3.2 

การปองกันและแกไขปญหาท่ีมผีลกระทบตอความมั่นคง 

ในภาพรวมดีขึ้น 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปองกันและแกไขปญหา 

ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงบรรลุเปาหมาย รอยละ ... 

สยศ.ตร.(ผค.) 

 

80 80 80 80 80 

จำนวนคดีดานความมั่นคงเฉล่ีย 3 ปยอนหลังลดลง ไมนอยกวา  

รอยละ ... 

5 5 5 5 5 

เรื่องภายใตประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 7 เรื่อง ไดแก  

     1. การเพิ่มประสิทธภิาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 

     2. การดำเนินงานดานการขาวท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 

     3. การรักษาความปลอดภัยบคุคลสำคัญ 

     4. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

     5. การสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

     6. การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและความสงบเรยีบรอย (เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการการชุมนมุสาธารณะ) 

     7. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
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เร่ือง :  การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต  

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : ภ.9 

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

               ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          9,597.1342       ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. สถิติการกอเหตุที่เก่ียวของกับความ

มั่นคงในภาพรวมลดลงเม่ือเปรียบเทียบ

กับการกอเหตเุกี่ยวกับความมั่นคง 3 ป 

เฉลี่ยยอนหลัง ไมนอยกวา รอยละ 10 

1. สถิติการกอเหตุท่ีเก่ียวของกับความ

มั่นคงในภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ

กับการกอเหตเุก่ียวกับความมั่นคง 3 ป 

เฉลี่ยยอนหลัง ไมนอยกวา รอยละ 10 

1. สถิติการกอเหตุท่ีเก่ียวของกับความ

มั่นคงในภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ

กับการกอเหตเุก่ียวกับความมั่นคง 3 ป 

เฉลี่ยยอนหลัง ไมนอยกวา รอยละ 10 

1. สถิติการกอเหตุท่ีเก่ียวของกับความ

มั่นคงในภาพรวมลดลงเม่ือเปรยีบเทียบ

กับการกอเหตเุก่ียวกับความมั่นคง 3 ป 

เฉลี่ยยอนหลัง ไมนอยกวา รอยละ 10 

1. สถิติการกอเหตุท่ีเก่ียวของกับความ

มั่นคงในภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ

กับการกอเหตเุก่ียวกับความมั่นคง 3 ป 

เฉลี่ยยอนหลัง ไมนอยกวา รอยละ 10 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับป 

2560 ไมนอยกวา รอยละ 60 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับป 

2560 ไมนอยกวา รอยละ 70 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับป 

2560 ไมนอยกวา รอยละ 80 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับป 

2560 ไมนอยกวา รอยละ 90 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับป 

2560 ไมนอยกวา รอยละ 100 

3. จำนวนการสูญเสียของเจาหนาที่

ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ย 3 ปยอนหลังลดลง ไมนอยกวา 

รอยละ 10 

3. จำนวนการสูญเสยีของเจาหนาท่ี

ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ย 3 ปยอนหลังลดลง ไมนอยกวา 

รอยละ 15 

3. จำนวนการสูญเสยีของเจาหนาท่ี

ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง  มีจำนวนลดลง 

ไมนอยกวา รอยละ 20 

3. จำนวนการสูญเสยีของเจาหนาที่

ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ย 3 ปยอนหลังลดลง ไมนอยกวา 

รอยละ 25 

3. จำนวนการสูญเสยีของเจาหนาท่ี

ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ย 3 ปยอนหลังลดลง  

ไมนอยกวา รอยละ 30 

4. สำนวนคดีความมั่นคงท่ีพนักงาน

อัยการเห็นพองตองกันกับพนักงาน

สอบสวนคดคีวามมั่นคง  ไมนอยกวา

รอยละ 30  

4. สำนวนคดีความมั่นคงที่พนักงาน

อัยการเห็นพองตองกันกับพนักงาน

สอบสวนคดคีวามมั่นคง  ไมนอยกวา 

รอยละ 40  

4. สำนวนคดีความมั่นคงที่พนักงาน

อัยการเห็นพองตองกันกับพนักงาน

สอบสวนคดคีวามมั่นคง  ไมนอยกวา 

รอยละ 50  

4. สำนวนคดีความมั่นคงที่พนักงาน

อัยการเห็นพองตองกันกับพนักงาน

สอบสวนคดคีวามมั่นคง  ไมนอยกวา 

รอยละ 60  

4. สำนวนคดีความมั่นคงที่พนักงาน

อัยการเห็นพองตองกันกับพนักงาน

สอบสวนคดคีวามมั่นคง ไมนอยกวา 

รอยละ 70  

5. จับกุมผูกระทำความผิดตาม

หมายจับในคดคีวามมั่นคงในพ้ืนที่

จังหวดัชายแดนภาคใต (ป.วิอาญา)  

ไมนอยกวา รอยละ 50 

5. ผูกระทำความผิดตามหมายจับ 

ในคดีความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต (ป.วิอาญา) ไมนอยกวา  

รอยละ 50 

5. จับกุมผูกระทำความผิดตามหมายจับ

ในคดีความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต (ป.วิอาญา) ไมนอยกวา  

รอยละ 55 

5. จับกุมผูกระทำความผิดตามหมายจับ

ในคดีความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต (ป.วิอาญา) ไมนอยกวา  

รอยละ 55 

5. จับกุมผูกระทำความผิดตามหมายจับ

ในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวดัชายแดน

ภาคใต (ป.วิอาญา) ไมนอยกวา  

รอยละ 60 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. บูรณาการการความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตร

พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

มาใชในการดำเนินงานในพื้นท่ี  

1. บูรณาการการความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตร

พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  

มาใชในการดำเนินงานในพื้นที่  

1. บูรณาการการความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตร

พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  

มาใชในการดำเนินงานในพื้นที่  

1. บูรณาการการความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตร

พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  

มาใชในการดำเนินงานในพื้นที่  

1. บูรณาการการความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตร

พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  

มาใชในการดำเนินงานในพื้นที่  

2. พัฒนาองคความรูใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล

มาประยุกตใชในการแกไขปญหา 

ตลอดจนติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานอยางตอเน่ือง  

เพ่ือใหบรรลผุลสัมฤทธ์ิโดยตรง 

ตอสาเหตุหลักของปญหา 

2. พัฒนาองคความรูใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล 

มาประยุกตใชในการแกไขปญหา 

ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอสาเหตุหลัก 

ของปญหา  

2. พัฒนาองคความรูใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล 

มาประยุกตใชในการแกไขปญหา 

ตลอดจนติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานอยางตอเน่ือง  

เพ่ือใหบรรลผุลสัมฤทธิ์โดยตรง 

ตอสาเหตุหลักของปญหา  

2. พัฒนาองคความรูใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล 

มาประยุกตใชในการแกไขปญหา 

ตลอดจนติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานอยางตอเนื่อง  

เพ่ือใหบรรลผุลสัมฤทธิ์โดยตรง 

ตอสาเหตุหลักของปญหา  

2. พัฒนาองคความรูใหแกเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล 

มาประยุกตใชในการแกไขปญหา 

ตลอดจนติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานอยางตอเน่ือง  

เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรง 

ตอสาเหตุหลักของปญหา 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพงานดานการขาว

และระบบบูรณาการฐานขอมูล 

ดานความมั่นคงเพื่อวิเคราะหและ

ประเมินสถานการณดานการขาวเชิงรุก 

3. เพิ่มประสิทธภิาพงานดานการขาว

และระบบบูรณาการฐานขอมูล 

ดานความมั่นคงเพ่ือวเิคราะหและ

ประเมินสถานการณดานการขาวเชิงรุก 

3. เพ่ิมประสิทธภิาพงานดานการขาว

และระบบบูรณาการฐานขอมูล 

ดานความมั่นคงเพ่ือวเิคราะหและ

ประเมินสถานการณดานการขาวเชิงรุก  

3. เพ่ิมประสิทธภิาพงานดานการขาว

และระบบบูรณาการฐานขอมูล 

ดานความมั่นคงเพ่ือวเิคราะหและ

ประเมินสถานการณดานการขาวเชิงรุก 

3. เพ่ิมประสิทธภิาพงานดานการขาว

และระบบบูรณาการฐานขอมูล 

ดานความมั่นคงเพื่อวเิคราะหและ

ประเมินสถานการณดานการขาวเชิงรุก 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพดานการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ผานระบบการดำเนินงานดานความมั่นคง 

ดวยการใหความสำคญักับการเฝาตรวจ

พ้ืนที่เสี่ยง สรางความเขมแข็ง  

ของหมูบานและชุมชน 

4. เพิ่มประสิทธภิาพดานการรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ  

ผานระบบการดำเนินงานดานความ

มั่นคง ดวยการใหความสำคญักับการ 

เฝาตรวจพื้นที่เสีย่ง สรางความเขมแข็ง  

ของหมูบานและชุมชน  

4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบ

รักษาความปลอดภัยท่ีทันสมัย สามารถ

เฝาตรวจพื้นที่ไดทุกเวลา บรเิวณชองทาง

สัญจรและรอยตอตามแนวพรมแดน  

โดยใหความสำคญักับชองทางหลัก  

และชองทางธรรมชาติ  

4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบ

รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย สามารถ

เฝาตรวจพื้นท่ีไดทุกเวลา บรเิวณชองทาง

สัญจรและรอยตอตามแนวพรมแดน 

โดยใหความสำคญักับชองทางหลัก  

และชองทางธรรมชาติ  

4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบ

รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย สามารถ

เฝาตรวจพื้นที่ไดทุกเวลา บรเิวณชองทาง

สัญจรและรอยตอตามแนวพรมแดน  

โดยใหความสำคญักับชองทางหลัก  

และชองทางธรรมชาติ  
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5. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ

ของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่

ใหพรอมตอการดูแลความปลอดภยั 

ในพ้ืนที่ ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปองกันและแกไขปญหาภัย 

แทรกซอน 

 

5. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ

ของกำลังประชาชนและกำลังในพ้ืนที่ให

พรอมตอการดูแลความปลอดภัย 

ในพืน้ท่ี ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปองกันและแกไขปญหาภัย 

แทรกซอน 

 

5. ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน

ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเสรมิสราง

ศักยภาพของชุมชนและสังคมในการ

สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 

และเฝาระวังความปลอดภัยในพ้ืนที่  

รวมถึงขยายเครือขายความรวมมือ 

กับกลุมภาคประชาชน 

5. ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน

ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเสรมิสราง

ศักยภาพของชุมชนและสังคมในการ

สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 

และเฝาระวังความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

รวมถึงขยายเครือขายความรวมมอื 

กับกลุมภาคประชาชน 

5. ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน

ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเสรมิสราง

ศักยภาพของชุมชนและสังคม ในการ

สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 

และเฝาระวังความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

รวมถึงขยายเครือขายความรวมมือ 

กับกลุมภาคประชาชน 

6. พัฒนางานดานการอำนวย 

ความยุติธรรม ฟนฟูความเช่ือมั่นและ

ลดความหวาดระแวงของประชาชน  

โดยยึดถือความเปนธรรม  

และใชกระบวนการยุติธรรมตามหลัก 

นิติธรรม และเคารพหลักสิทธมินษุยชน 

6. พัฒนางานดานการอำนวย 

ความยุติธรรม ฟนฟูความเช่ือมั่น 

และลดความหวาดระแวงของประชาชน 

โดยยดึถือความเปนธรรม  

และใชกระบวนการยุติธรรมตามหลัก 

นิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนษุยชน  

6. พัฒนางานดานการอำนวย 

ความยุติธรรม ฟนฟูความเช่ือมั่น 

และลดความหวาดระแวงของประชาชน 

โดยยดึถือความเปนธรรม  

และใชกระบวนการยุติธรรมตามหลัก 

นิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนษุยชน  

6. พัฒนางานดานการอำนวย 

ความยุติธรรม ฟนฟูความเชื่อมั่น 

และลดความหวาดระแวงของประชาชน 

โดยยดึถือความเปนธรรม  

และใชกระบวนการยุติธรรมตามหลัก 

นิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนษุยชน  

6. พัฒนางานดานการอำนวย 

ความยติุธรรม ฟนฟูความเชื่อมั่น 

และลดความหวาดระแวงของประชาชน 

โดยยดึถือความเปนธรรม  

และใชกระบวนการยุติธรรมตามหลัก 

นิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนษุยชน 

7. พัฒนาระบบกลไกคุมครองสิทธิ

เสรภีาพของประชาชน ตลอดจน

อำนวยความสะดวกใหความชวยเหลือ

การเยียวยาเจาหนาที่ รวมถึงผูไดรบั

ผลกระทบจากเหตุการณการกอเหตุ

รุนแรง อยางทั่วถึงและเปนธรรม  

7. สงเสรมิและเพ่ิมประสิทธภิาพ

กระบวนการดานการอำนวย 

ความยุติธรรมทีส่อดคลองกับวิถีชีวติ 

และวัฒนธรรมในพื้นท่ี 

 

7. สงเสรมิและเพ่ิมประสิทธภิาพ

กระบวนการดานการอำนวย 

ความยุติธรรมทีส่อดคลองกับวิถีชีวติ 

และวัฒนธรรมในพื้นท่ี 

 

7. สงเสรมิและเพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการดานการอำนวย 

ความยุติธรรมทีส่อดคลองกับวิถีชีวติ 

และวัฒนธรรมในพื้นท่ี 

 

7. สงเสรมิและเพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการดานการอำนวย 

ความยติุธรรมที่สอดคลองกับวถิีชีวิต 

และวัฒนธรรมในพ้ืนที ่
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8. สรางการรับรูและความเขาใจ

เก่ียวกับนโยบายและการดำเนินงาน

ของเจาหนาที่ตำรวจในพื้นที่ รวมทั้ง 

เฝาระวังแนวคิดสดุโตงท่ีเผยแพรสูกลุม

ผูปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ท้ัง

ในและระงับยบัยั้งการบมเพาะเยาวชน 

ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา

ซึ่งอยูในพ้ืนที่ นอกพ้ืนท่ี และ 

ในตางประเทศอยางท่ัวถึงเพ่ือปองกัน

การจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต 

8. สรางการรับรูและความเขาใจเก่ียวกับ

นโยบายและการดำเนินงานของ

เจาหนาที่ตำรวจในพื้นที่ รวมทั้งเฝาระวัง

แนวคดิสุดโตงท่ีเผยแพรสูกลุมผูปกครอง 

ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและระงบั

ยับยั้งการบมเพาะเยาวชน ทั้งใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

ซึ่งอยูในพื้นที่ นอกพื้นท่ี และ 

ในตางประเทศอยางท่ัวถึงเพื่อปองกัน

การจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต  

8. พัฒนากลไก และขั้นตอน 

ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  

ในกระบวนการดานการอำนวย 

ความยุติธรรม เพื่อใหประชาชน 

มีความเช่ือมั่นและยอมรับ 

ตอกระบวนการอำนวยความยติุธรรม

ของภาครัฐ 

 

8. พัฒนากลไก และขั้นตอน 

ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  

ในกระบวนการดานการอำนวย 

ความยุติธรรม เพื่อใหประชาชน 

มคีวามเชื่อมั่นและยอมรับตอกระบวนการ

อำนวยความยุติธรรมของภาครัฐ 

 

8. พัฒนากลไก และขั้นตอน 

ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  

ในกระบวนการดานการอำนวย 

ความยติุธรรม เพ่ือใหประชาชน 

มีความเชื่อมั่นและยอมรับ 

ตอกระบวนการอำนวยความยติุธรรม

ของภาครัฐ 

 

 

9. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัทำระบบ

ฐานขอมูล การบูรณาการฐานขอมูล  

ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ  

9. เพิ่มประสิทธภิาพในการจัดทำระบบ

ฐานขอมูล การบรูณาการฐานขอมลู  

ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ  

9. เพ่ิมประสิทธภิาพในการจัดทำระบบ

ฐานขอมูล การบรูณาการฐานขอมลู  

ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัต ิ

9. เพ่ิมประสิทธภิาพในการจัดทำระบบ

ฐานขอมูล การบูรณาการฐานขอมลู  

ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัต ิ

9. เพิ่มประสิทธภิาพในการจดัทำระบบ

ฐานขอมูล การบรูณาการฐานขอมูล  

ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ  

10. ปองกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้น 

ในพ้ืนท่ีและกับประชาชนกลุมเสีย่ง 

10. ปองกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้น 

ในพื้นที่และกับประชาชนกลุมเสีย่ง  

10. ปองกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึน 

ในพื้นที่และกับประชาชนกลุมเสีย่ง  

10. ปองกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้น 

ในพื้นที่และกับประชาชนกลุมเสีย่ง  

10. ปองกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้น 

ในพื้นที่และกับประชาชนกลุมเสีย่ง 

 11. พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ในการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะคดี 

ที่เก่ียวของกับความมั่นคงดวย

กระบวนการนติิวิธใีหมีประสิทธิภาพ  

บนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 

11. พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ในการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะคดี 

ที่เก่ียวของกับความมั่นคงดวย

กระบวนการนติิวิธใีหมีประสิทธิภาพ  

บนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 

11. พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ในการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะคด ี

ที่เก่ียวของกับความมั่นคงดวย

กระบวนการนติิวิธใีหมีประสิทธิภาพ  

บนพ้ืนฐานของหลักสิทธมินุษยชน 

11. พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ในการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะคด ี

ที่เก่ียวของกับความมั่นคงดวย

กระบวนการนติิวิธใีหมีประสิทธิภาพ  

บนพ้ืนฐานของหลักสิทธมินุษยชน 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน      1,807.6641       1,861.8940       1,917.7508       1,975.2834       2,034.5419       9,597.1342  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การดำเนินงานดานการขาวท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ                

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ส. 

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

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น             2,658.2264    ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. รวบรวมขาวกรองท่ีเก่ียวกับ 

ความมั่นคงของประเทศ การรักษา

ความปลอดภัยของบุคคลและสถานที ่

ที่สงใหกับผูใชขาวและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของใชประโยชน ไมนอยกวา 

3,500 เรื่อง/ป 

1. รวบรวมขาวกรองที่เก่ียวกับ 

ความมั่นคงของประเทศ การรักษา 

ความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ี 

ที่สงใหกับผูใชขาวและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของใชประโยชน ไมนอยกวา 

3,500 เรื่อง/ป 

1. รวบรวมขาวกรองที่เก่ียวกับ 

ความมั่นคงของประเทศ การรักษา 

ความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ี 

ที่สงใหกับผูใชขาวและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของใชประโยชน ไมนอยกวา 

3,500 เรื่อง/ป 

1. รวบรวมขาวกรองที่เก่ียวกับ 

ความมั่นคงของประเทศ การรักษา 

ความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ี  

ที่สงใหกับผูใชขาวและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของใชประโยชน ไมนอยกวา 

3,500 เรื่อง/ป 

1. รวบรวมขาวกรองที่เก่ียวกับ 

ความมั่นคงของประเทศ การรักษา 

ความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่  

ที่สงใหกับผูใชขาวและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของใชประโยชน ไมนอยกวา 

3,500 เรื่อง/ป 

2. ความเชื่อมั่นของผูใชขาว 

ตอการดำเนินงานดานการขาว 

ของตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความเช่ือมั่นของผูใชขาว 

ตอการดำเนินงานดานการขาว 

ของตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความเช่ือมั่นของผูใชขาว 

ตอการดำเนินงานดานการขาว 

ของตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความเช่ือมั่นของผูใชขาว 

ตอการดำเนินงานดานการขาว 

ของตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80* 

2. ความเช่ือมั่นของผูใชขาว 

ตอการดำเนินงานดานการขาว 

ของตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80* 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. แสวงหาเครือขายความรวมมือกับ

ภาคสวนอื่นนอกภาครัฐเพ่ือใหเขาถึง

ขอมูลขาวสารเชิงลึกในพ้ืนที่เปาหมาย 

 

1. แสวงหาเครือขายความรวมมือกับ

ภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐเพ่ือใหเขาถึง

ขอมูลขาวสารเชิงลึกในพื้นท่ีเปาหมาย 

1. แสวงหาเครือขายความรวมมือกับ

ภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐเพ่ือใหเขาถึง

ขอมูลขาวสารเชิงลึกในพื้นท่ีเปาหมาย 

1. แสวงหาเครือขายความรวมมือกับ

ภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐเพ่ือใหเขาถึง

ขอมูลขาวสารเชิงลึกในพื้นที่เปาหมาย 

1. แสวงหาเครือขายความรวมมือกับ

ภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐเพื่อใหเขาถึง

ขอมูลขาวสารเชิงลึกในพื้นที่เปาหมาย 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

2. จัดทำแผนรวบรวมขาวสาร รวมทั้ง

พัฒนาเครือขายดานการขาวในประเด็น

ความมั่นคงสำคญั และขยาย 

ความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมลู 

กับภาคสวนอ่ืนนอกภาครฐั  

2. จัดทำแผนรวบรวมขาวสาร รวมทั้ง

พัฒนาเครือขายดานการขาวในประเด็น

ความมั่นคงสำคัญ และขยาย 

ความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมลู 

กับภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐ 

2. จัดทำแผนรวบรวมขาวสาร รวมทั้ง

พัฒนาเครือขายดานการขาวในประเด็น

ความมั่นคงสำคัญ และขยาย 

ความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมลู 

กับภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐ 

2. จัดทำแผนรวบรวมขาวสาร รวมทั้ง

พัฒนาเครือขายดานการขาวในประเด็น

ความมั่นคงสำคัญ และขยาย 

ความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมลู 

กับภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐ 

2. จัดทำแผนรวบรวมขาวสาร รวมท้ัง

พัฒนาเครือขายดานการขาวในประเด็น

ความมั่นคงสำคัญ และขยาย 

ความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 

กับภาคสวนอ่ืนนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสริมสรางศักยภาพ

เทคโนโลยี บูรณาการ แลกเปลีย่นขอมูล

ขาวสารรวมกับหนวยนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสรมิสรางศักยภาพ

เทคโนโลย ีบูรณาการ แลกเปลีย่นขอมูล

ขาวสารรวมกับหนวยนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสรมิสรางศักยภาพ

เทคโนโลย ีบูรณาการ แลกเปลีย่นขอมูล

ขาวสารรวมกับหนวยนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสรมิสรางศักยภาพ

เทคโนโลย ีบูรณาการ แลกเปลีย่นขอมูล

ขาวสารรวมกับหนวยนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสรมิสรางศักยภาพ

เทคโนโลย ีบูรณาการ แลกเปลีย่นขอมูล

ขาวสารรวมกับหนวยนอกภาครัฐ 

4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยี

ดานการขาวอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งการเฝาระวังและแจงเตือนภัย

คุกคามลวงหนากับหนวยงานตาง ๆ  

4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยี

ดานการขาวอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งการเฝาระวังและแจงเตือนภัยคกุคาม

ลวงหนากับหนวยงานตาง ๆ  

4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยี

ดานการขาวอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งการเฝาระวังและแจงเตือนภัยคกุคาม

ลวงหนากับหนวยงานตาง ๆ  

4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยี

ดานการขาวอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งการเฝาระวังและแจงเตือนภัยคกุคาม

ลวงหนากับหนวยงานตาง ๆ  

4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยี

ดานการขาวอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งการเฝาระวังและแจงเตือนภัยคกุคาม

ลวงหนากับหนวยงานตาง ๆ  
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การดำเนินงานดานการขาวที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        500.6891         515.7098         531.1811         547.1165         563.5300       2,658.2264  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การรักษาความปลอดภัยบคุคลสำคัญ     

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หลัก สยศ.ตร.(ผค.) /รวม บช.ส.  

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. และ ภ.1-9  

      ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น      132.7581      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

ความสำเร็จของการบูรณาการรวม

วางแผน และการรักษาความปลอดภัย

บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเปาหมาย 

รอยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการรวม

วางแผน และการรักษาความปลอดภัย

บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเปาหมาย  

รอยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการรวม

วางแผน และการรักษาความปลอดภัย

บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเปาหมาย  

รอยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการรวม

วางแผน และการรักษาความปลอดภัย

บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเปาหมาย  

รอยละ 100 

ความสำเร็จของการบูรณาการรวม

วางแผน และการรักษาความปลอดภัย

บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเปาหมาย  

รอยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ

ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรักษา

ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร

ในภาพรวม 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ

ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรักษา

ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร 

ในภาพรวม 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ

ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรักษา

ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร 

ในภาพรวม 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ

ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรักษา

ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร 

ในภาพรวม 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ

ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรกัษา

ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร 

ในภาพรวม 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคล

สำคัญเปนไปดวยความเรียบรอย  

มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 

สรางความประทับใจแกบุคคลสำคัญ 

 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคลสำคัญ

เปนไปดวยความเรียบรอย  

มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 

สรางความประทับใจแกบุคคลสำคัญ 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคลสำคัญ

เปนไปดวยความเรียบรอย  

มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 

สรางความประทับใจแกบุคคลสำคัญ 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคลสำคัญ

เปนไปดวยความเรียบรอย  

มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 

สรางความประทับใจแกบุคคลสำคัญ 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคลสำคัญ

เปนไปดวยความเรียบรอย  

มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 

สรางความประทับใจแกบุคคลสำคัญ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร

กำหนดเสนทางหลัก เสนทางสำรอง 

เสนทางฉุกเฉิน โดยใหประชาชนผูใช

เสนทาง ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ 

ในพ้ืนที่ไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร

กำหนดเสนทางหลัก เสนทางสำรอง 

เสนทางฉุกเฉิน โดยใหประชาชนผูใช

เสนทาง ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ 

ในพื้นที่ไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร

กำหนดเสนทางหลัก เสนทางสำรอง 

เสนทางฉุกเฉิน โดยใหประชาชนผูใช

เสนทาง ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ 

ในพื้นที่ไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร

กำหนดเสนทางหลัก เสนทางสำรอง 

เสนทางฉุกเฉิน โดยใหประชาชนผูใช

เสนทาง ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ 

ในพื้นที่ไดรับผลกระทบนอยที่สุด 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร

กำหนดเสนทางหลัก เสนทางสำรอง 

เสนทางฉุกเฉิน โดยใหประชาชนผูใช

เสนทาง ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ 

ในพื้นที่ไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด 

4. อำนวยความสะดวกดานพิธีการ 

คนเขาเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย 

และระเบียบท่ีเก่ียวของ สอดคลอง 

กับพิธีการทางการทูต 

4. อำนวยความสะดวกดานพิธีการ 

คนเขาเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย  

และระเบียบทีเ่กี่ยวของ สอดคลอง 

กับพิธกีารทางการทูต 

4. อำนวยความสะดวกดานพิธีการ 

คนเขาเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย  

และระเบียบทีเ่กี่ยวของ สอดคลอง 

กับพิธกีารทางการทูต 

4. อำนวยความสะดวกดานพิธีการ 

คนเขาเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย  

และระเบียบทีเ่ก่ียวของ สอดคลอง 

กับพิธกีารทางการทูต 

4. อำนวยความสะดวกดานพิธีการ 

คนเขาเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย  

และระเบียบทีเ่ก่ียวของ สอดคลอง 

กับพิธกีารทางการทูต 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ

แผนการใชกำลังพล อุปกรณ เครือ่งมือ

เครื่องใชตาง ๆ กับสวนราชการและ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และมีการประสานสอดคลองกัน 

อยางใกลชิดจริงจังและตอเนื่อง 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ

แผนการใชกำลังพล อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชตาง ๆ กับสวนราชการและ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และมีการประสานสอดคลองกัน 

อยางใกลชิดจริงจังและตอเน่ือง 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ

แผนการใชกำลังพล อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชตาง ๆ กับสวนราชการและ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และมีการประสานสอดคลองกัน 

อยางใกลชิดจริงจังและตอเน่ือง 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ

แผนการใชกำลังพล อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชตาง ๆ กับสวนราชการและ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และมีการประสานสอดคลองกัน 

อยางใกลชิดจริงจังและตอเน่ือง 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ

แผนการใชกำลังพล อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชตาง ๆ กับสวนราชการและ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และมีการประสานสอดคลองกัน 

อยางใกลชิดจริงจังและตอเน่ือง 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การรักษาความปลอดภยับุคคลสำคัญ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน          25.0056           25.7558           26.5284           27.3243           28.1440         132.7581  

เงินรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาต ิ   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : ตท. 

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

                                   ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น          1,508.6897      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

ความสำเร็จของการบูรณาการ 
ในดานความรวมมือและสนับสนุน 
งานดานความมั่นคงกับอาเซียน 
และนานาชาต ิรอยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการ 
ในดานความรวมมือและสนับสนุน 
งานดานความม่ันคงกับอาเซียน 
และนานาชาต ิรอยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการ 
ในดานความรวมมือและสนับสนุน 
งานดานความม่ันคงกับอาเซียน 
และนานาชาต ิรอยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการ 
ในดานความรวมมือและสนับสนุน 
งานดานความมั่นคงกับอาเซียน 
และนานาชาต ิรอยละ 100 

ความสำเร็จของการบูรณาการ 
ในดานความรวมมือและสนับสนุน 
งานดานความมั่นคงกับอาเซยีน 
และนานาชาต ิรอยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. บูรณาการความรวมมือดานความ

มั่นคง เขารวมประชุม/เจรจาจัดทำ 

หรือลงนามความตกลงระหวางประเทศ

กับหนวยงานตางประเทศ ตลอดจน 

การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรม 

รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

อาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาต ิ

1. บูรณาการความรวมมือดานความ

มั่นคง เขารวมประชุม/เจรจาจัดทำ 

หรือลงนามความตกลงระหวางประเทศ

กับหนวยงานตางประเทศ ตลอดจน 

การดำเนินงานตามกระบวนการยติุธรรม 

รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

อาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาต ิ

1. บูรณาการความรวมมือดานความ

มั่นคง เขารวมประชุม/เจรจาจัดทำ 

หรือลงนามความตกลงระหวางประเทศ

กับหนวยงานตางประเทศ ตลอดจน 

การดำเนินงานตามกระบวนการยติุธรรม 

รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

อาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาต ิ

1. บูรณาการความรวมมือดานความ

มั่นคง เขารวมประชุม/เจรจาจัดทำ 

หรือลงนามความตกลงระหวางประเทศ

กับหนวยงานตางประเทศ ตลอดจน 

การดำเนินงานตามกระบวนการยติุธรรม 

รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

อาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาต ิ

1. บูรณาการความรวมมือดานความ

มั่นคง เขารวมประชุม/เจรจาจัดทำ 

หรือลงนามความตกลงระหวางประเทศ

กับหนวยงานตางประเทศ ตลอดจน 

การดำเนินงานตามกระบวนการยติุธรรม 

รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

อาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาต ิ

.2. รวมประชุมและเสนอผลงาน 

ในการประชุมระดับชาต ิเพ่ือสราง

ภาพลักษณท่ีดี ในมิติที่เก่ียวของ 

กับการตอตานอาชญากรรมขามชาติ

และการกอการรายสากล 

2. รวมประชุมและเสนอผลงานในการ

ประชุมระดับชาต ิเพ่ือสรางภาพลกัษณ 

ที่ด ีในมิติที่เก่ียวของกับการตอตาน

อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย

สากล 

2. รวมประชุมและเสนอผลงานในการ

ประชุมระดับชาต ิเพ่ือสรางภาพลกัษณ 

ที่ด ีในมิติที่เก่ียวของกับการตอตาน

อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย

สากล 

2. รวมประชุมและเสนอผลงานในการ

ประชุมระดับชาต ิเพ่ือสรางภาพลกัษณ 

ที่ด ีในมิติที่เก่ียวของกับการตอตาน

อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย

สากล 

2. รวมประชุมและเสนอผลงานในการ

ประชุมระดับชาต ิเพ่ือสรางภาพลักษณ 

ที่ด ีในมิติที่เก่ียวของกับการตอตาน

อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย

สากล 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

3. สนับสนุนการสรางบทบาทนำ 

ที่สรางสรรคของไทยในการรักษา

สันติภาพ 

3. สนับสนุนการสรางบทบาทนำ 

ที่สรางสรรคของไทยในการรักษา

สันติภาพ 

3. สนับสนุนการสรางบทบาทนำ 

ที่สรางสรรคของไทยในการรักษา

สันติภาพ 

3. สนับสนุนการสรางบทบาทนำ 

ที่สรางสรรคของไทยในการรักษา

สันติภาพ 

3. สนับสนุนการสรางบทบาทนำ 

ที่สรางสรรคของไทยในการรักษา

สันติภาพ 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพของเจาหนาที ่

ในการสนับสนุนการสรางบทบาท 

ของผูนำของไทยในประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน เพ่ือรักษา

ผลประโยชนแหงชาติของไทย 

4. เพ่ิมประสิทธภิาพของเจาหนาที ่

ในการสนับสนุนการสรางบทบาท 

ของผูนำของไทยในประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน เพื่อรักษา

ผลประโยชนแหงชาติของไทย 

4. เพ่ิมประสิทธภิาพของเจาหนาที ่

ในการสนับสนุนการสรางบทบาท 

ของผูนำของไทยในประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน เพื่อรักษา

ผลประโยชนแหงชาติของไทย 

4. เพ่ิมประสิทธภิาพของเจาหนาที ่

ในการสนับสนุนการสรางบทบาท 

ของผูนำของไทยในประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน เพ่ือรักษา

ผลประโยชนแหงชาติของไทย 

4. เพ่ิมประสิทธภิาพของเจาหนาที ่

ในการสนับสนุนการสรางบทบาท 

ของผูนำของไทยในประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน เพ่ือรักษา

ผลประโยชนแหงชาติของไทย 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ

ของผูดำรงตำแหนงการฑูตฝายตำรวจ 

เพื่อสรางบรรยากาศแหงสันติภาพ 

เสถียรภาพ 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ

ของผูดำรงตำแหนงการฑูตฝายตำรวจ  

เพื่อสรางบรรยากาศแหงสันติภาพ 

เสถียรภาพ 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ

ของผูดำรงตำแหนงการฑูตฝายตำรวจ  

เพื่อสรางบรรยากาศแหงสันติภาพ 

เสถียรภาพ 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ

ของผูดำรงตำแหนงการฑูตฝายตำรวจ  

เพื่อสรางบรรยากาศแหงสันติภาพ 

เสถียรภาพ 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ

ของผูดำรงตำแหนงการฑูตฝายตำรวจ  

เพื่อสรางบรรยากาศแหงสันติภาพ 

เสถียรภาพ 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาต ิ

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        284.1686         292.6937         301.4745         310.5187         319.8343       1,508.6897  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดลอมของประเทศ   

เจาภาพขับเคล่ือนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผค.) 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. ภ.1 – 9 ตชด. บช.ก.(รน.) และ บ.ตร. 

                           ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น             106.1827     ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. ความสำเร็จของการเขารวม 

การฝก รอยละ 100 

1. ความสำเร็จของการเขารวม 

การฝก รอยละ 100 
1. ความสำเร็จของการเขารวม 

การฝก รอยละ 100 
1. ความสำเร็จของการเขารวม 

การฝก รอยละ 100 

1. ความสำเร็จของการเขารวม 

การฝก รอยละ 100 

2. สนับสนุนการแกปญหาบรรเทา 

สาธารณภัยแบบบูรณาการรวมกับ

หนวยงานขางเคียงตามที่รองขอ 

เพ่ือเตรียมรับสาธารณภยั รอยละ 100 

2. สนับสนุนการแกปญหาบรรเทา 

สาธารณภัยแบบบูรณาการรวมกับ

หนวยงานขางเคียงตามท่ีรองขอ 

เพ่ือเตรียมรับสาธารณภยั รอยละ 100 

2. สนับสนุนการแกปญหาบรรเทา 

สาธารณภัยแบบบูรณาการรวมกับ

หนวยงานขางเคียงตามท่ีรองขอ 

เพ่ือเตรียมรับสาธารณภยั รอยละ 100 

2. สนับสนุนการแกปญหาบรรเทา 

สาธารณภัยแบบบรูณาการรวมกับ

หนวยงานขางเคียงตามท่ีรองขอ 

เพ่ือเตรียมรับสาธารณภยั รอยละ 100 

2. สนับสนุนการแกปญหาบรรเทา 

สาธารณภัยแบบบูรณาการรวมกับ

หนวยงานขางเคียงตามท่ีรองขอ 

เพ่ือเตรียมรับสาธารณภยั รอยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. เสริมสรางความรูความเขาใจและ

การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณา

การใหเปนไปตามมาตรฐานในการ

ปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอนเฉพาะหนา 

ของผูประสบภัยพิบัต ิ

1. เสริมสรางความรูความเขาใจและการ

จัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบรูณาการให

เปนไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติใน

ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอน

เฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัต ิ

1. เสริมสรางความรูความเขาใจและการ

จัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบรูณาการให

เปนไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติใน

ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอน

เฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัต ิ

1. เสริมสรางความรูความเขาใจและการ

จัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบรูณาการให

เปนไปตามมาตรฐานในการปฏิบัตใิน

ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอน

เฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัต ิ

1. เสริมสรางความรูความเขาใจและการ

จัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการให

เปนไปตามมาตรฐานในการปฏิบัตใิน

ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความเดอืดรอน

เฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัต ิ
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริวมกับ

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center: EOC) ใหเปน

ระบบมาตรฐานหลักสากล เพ่ือการ

เตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริวมกับ

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center: EOC) ใหเปน

ระบบมาตรฐานหลักสากล เพ่ือการ

เตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริวมกับ

ศูนยปฏบิัติการฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center: EOC) ใหเปน

ระบบมาตรฐานหลักสากล เพ่ือการ

เตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริวมกับ

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center: EOC) ใหเปน

ระบบมาตรฐานหลักสากล เพ่ือการ

เตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริวมกับ

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center: EOC) ใหเปน

ระบบมาตรฐานหลักสากล เพ่ือการ

เตรียมพรอมรับมือกับสาธารณภัย 

3. เสริมสรางระบบการบริหารจัดการ

เก่ียวกับการบรรเทาทุกขและการ

ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว 

ทั่วถึง และเปนธรรม 

3. เสริมสรางระบบการบริหารจัดการ

เก่ียวกับการบรรเทาทุกขและการ

ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว 

ทั่วถึง และเปนธรรม 

3. เสริมสรางระบบการบริหารจัดการ

เก่ียวกับการบรรเทาทุกขและการ

ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว 

ทั่วถึง และเปนธรรม 

3. เสริมสรางระบบการบริหารจัดการ

เก่ียวกับการบรรเทาทุกขและการ

ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว 

ทั่วถึง และเปนธรรม 

3. เสริมสรางระบบการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการบรรเทาทุกขและการ

ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเรว็ 

ทั่วถึง และเปนธรรม 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การสนับสนนุการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          20.0000           20.6000           21.2180           21.8545           22.5102         106.1827  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงและความสงบเรียบรอย (เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ) 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผค.) 

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

                                                                                                                                  ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น            15.2999       ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. จำนวนอุปกรณเคร่ืองมือ  

ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือควบคุม

ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  

ที่จัดหาไดไมนอยกวารอยละ 50 

ของกรอบความตองการในแตละป* 

1. จำนวนอุปกรณเครื่องมือ  

ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรี เร่ืองเคร่ืองมือควบคมุ

ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  

ท่ีจัดหาไดไมนอยกวารอยละ 50  

ของกรอบความตองการในแตละป* 

1. จำนวนอุปกรณเครื่องมือ 

ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรี เร่ืองเคร่ืองมือควบคมุ

ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  

ท่ีจัดหาไดไมนอยกวารอยละ 50  

ของกรอบความตองการในแตละป* 

1. จำนวนอุปกรณเครื่องมือ  

ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรี เร่ืองเคร่ืองมือควบคมุ

ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  

ท่ีจัดหาไดไมนอยกวารอยละ 50  

ของกรอบความตองการในแตละป* 

1. จำนวนอุปกรณเครื่องมือ  

ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรี เร่ืองเคร่ืองมือควบคุม

ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  

ท่ีจัดหาไดไมนอยกวารอยละ 50  

ของกรอบความตองการในแตละป* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่

ตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่

ตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 65* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 65* 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 

ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก

ขอบังคับการจราจร การอำนวย

ความสะดวก และบรรเทาเหตุ

เดือดรอนรำคาญแกผูอ่ืนซึ่งอยู 

ในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ชุมนุม 

และกำหนดใหมีการประชาสัมพนัธ 

เพ่ือใหทราบสถานที่ที่ใชในการ

ชุมนุมและชวงเวลาที่มีการชุมนมุ 

ตลอดจนคำแนะนำเก่ียวกับเสนทาง

การจราจรหรอืระบบการขนสง

สาธารณะเพ่ือใหประชาชนไดรับ

ผลกระทบจากการชุมนุมนอยทีสุ่ด 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 

ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก

ขอบังคับการจราจร การอำนวย 

ความสะดวก และบรรเทาเหตุ

เดือดรอนรำคาญแกผูอื่นซึ่งอยู 

ในบริเวณใกลเคยีงกับสถานที่ชุมนุม 

และกำหนดใหมีการประชาสัมพันธ  

เพ่ือใหทราบสถานที่ที่ใชในการชุมนุม

และชวงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน

คำแนะนำเกี่ยวกับเสนทางการจราจร

หรือระบบการขนสงสาธารณะ 

เพ่ือใหประชาชนไดรับผลกระทบ 

จากการชุมนุมนอยที่สุด 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 

ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก

ขอบังคับการจราจร การอำนวย 

ความสะดวก และบรรเทาเหตุ

เดือดรอนรำคาญแกผูอื่นซึ่งอยู 

ในบริเวณใกลเคยีงกับสถานที่ชุมนุม 

และกำหนดใหมีการประชาสัมพันธ  

เพ่ือใหทราบสถานที่ที่ใชในการชุมนุม

และชวงเวลาที่มีการชมุนุม ตลอดจน

คำแนะนำเกี่ยวกับเสนทางการจราจร

หรือระบบการขนสงสาธารณะ 

เพ่ือใหประชาชนไดรับผลกระทบ 

จากการชุมนุมนอยที่สุด 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 

ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก

ขอบังคับการจราจร การอำนวย 

ความสะดวก และบรรเทาเหตุ

เดือดรอนรำคาญแกผูอื่นซึ่งอยู 

ในบริเวณใกลเคยีงกับสถานที่ชุมนุม 

และกำหนดใหมีการประชาสัมพนัธ  

เพ่ือใหทราบสถานที่ที่ใชในการชุมนุม

และชวงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน

คำแนะนำเก่ียวกับเสนทางการจราจร

หรือระบบการขนสงสาธารณะ 

เพ่ือใหประชาชนไดรับผลกระทบ 

จากการชุมนุมนอยที่สุด 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 

ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก

ขอบังคับการจราจร การอำนวย 

ความสะดวกและบรรเทาเหตุ

เดือดรอนรำคาญแกผูอ่ืนซึ่งอยู 

ในบริเวณใกลเคยีงกับสถานที่ชุมนุม 

และกำหนดใหมีการประชาสัมพนัธ  

เพ่ือใหทราบสถานที่ที่ใชในการชุมนุม

และชวงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน

คำแนะนำเก่ียวกับเสนทางการจราจร

หรือระบบการขนสงสาธารณะ 

เพ่ือใหประชาชนไดรับผลกระทบ 

จากการชุมนุมนอยที่สุด 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

2. จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล

การชุมนุมสาธารณะ โดยจัดทำคูมือ

ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการ

ใชกำลัง ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกำลัง

ได ใหใชกำลังและเครื่องมือควบคุม

ฝูงชนเพียงเทาที่จำเปน รวมทั้งกรณี

การเลิกชุมนุมใหความชัดเจน  

และมีประสิทธิภาพ 

2) จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล

การชุมนุมสาธารณะ โดยจดัทำคูมือ

ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  

พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช

กำลัง ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกำลังได 

ใหใชกำลังและเคร่ืองมือควบคุมฝูงชน

เพียงเทาที่จำเปน รวมทั้งกรณ ี

การเลิกชุมนุมใหความชัดเจน  

และมีประสิทธภิาพ 

2) จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล

การชุมนุมสาธารณะ โดยจดัทำคูมือ

ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  

พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช

กำลัง ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกำลังได 

ใหใชกำลังและเคร่ืองมือควบคุมฝูงชน

เพียงเทาที่จำเปน รวมทั้งกรณ ี

การเลิกชุมนุมใหความชัดเจน  

และมีประสิทธภิาพ 

2) จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล

การชุมนุมสาธารณะ โดยจดัทำคูมือ

ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  

พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช

กำลัง ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกำลังได 

ใหใชกำลังและเคร่ืองมือควบคุมฝูงชน

เพียงเทาที่จำเปน รวมท้ังกรณ ี

การเลิกชุมนุมใหความชัดเจน  

และมีประสิทธิภาพ 

2) จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล

การชุมนุมสาธารณะ โดยจดัทำคูมือ

ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  

พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเล่ียงการใช

กำลัง ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกำลังได 

ใหใชกำลังและเคร่ืองมือควบคุมฝูงชน

เพียงเทาที่จำเปน รวมทั้งกรณ ี

การเลิกชุมนุมใหความชัดเจน  

และมีประสิทธิภาพ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในดานการสง

กำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอม 

ตอการปฏิบัติงาน 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในดานการสง

กำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอม 

ตอการปฏิบัติงาน 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในดานการสง

กำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอม 

ตอการปฏิบัติงาน 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในดานการสง

กำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอม 

ตอการปฏิบัติงาน 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในดานการสง

กำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอม 

ตอการปฏิบัติงาน 

4. ฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่

ผูปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม

สาธารณะใหมีความเปนมืออาชพี 

และปฏิบติังานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4) ฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่

ผูปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม

สาธารณะใหมีความเปนมืออาชีพ 

และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่

ผูปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม

สาธารณะใหมีความเปนมืออาชีพ 

และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่

ผูปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม

สาธารณะใหมีความเปนมืออาชีพ 

และปฏิบติังานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่

ผูปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม

สาธารณะใหมีความเปนมืออาชพี 

และปฏิบติังานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบรอย (เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ) 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน           2.8818            2.9683            3.0573            3.1490            3.2435           15.2999  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคง   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผค.) 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.ก. ส. ปส. ตชด. สตม. สอท. และ ตท.  

ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น             314.6571     ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. ระดับความสำเร็จของการวเิคราะห 

ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน

ตามยุทธศาสตรท่ี 3 ปองกันและแกไข

ปญหาที่ม ีผลกระทบตอความมั่นคง  

ไมนอยกวารอยละ 80 

1. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห 

ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน

ตามยุทธศาสตรที่ 3 ปองกันและแกไข

ปญหาที่ม ีผลกระทบตอความมั่นคง  

ไมนอยกวารอยละ 80 

1. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห 

ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน

ตามยุทธศาสตรที่ 3 ปองกันและแกไข

ปญหาที่ม ีผลกระทบตอความมั่นคง  

ไมนอยกวารอยละ 80 

1. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห 

ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน

ตามยุทธศาสตรที่ 3 ปองกันและแกไข

ปญหาที่ม ีผลกระทบตอความมั่นคง  

ไมนอยกวารอยละ 80 

1. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห 

ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน

ตามยุทธศาสตรที่ 3 ปองกันและแกไข

ปญหาที่ม ีผลกระทบตอความมั่นคง  

ไมนอยกวารอยละ 80 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบติัหนาที่ของเจาหนาที่

ตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 60* 

2. ความเช่ือมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีต่ำรวจ  

ไมนอยกวารอยละ 60* 

2. ความเช่ือมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีต่ำรวจ  

ไมนอยกวารอยละ 60* 

2. ความเช่ือมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีตำรวจ  

ไมนอยกวารอยละ 60* 

2. ความเช่ือมั่นของประชาชน 

ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีต่ำรวจ  

ไมนอยกวารอยละ 60* 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. บริหารจัดการขอมลู ฐานขอมูล และ

ระบบที่เก่ียวของ 

1. บริหารจัดการขอมลู ฐานขอมูล และ

ระบบที่เกี่ยวของ 

1. บริหารจัดการขอมลู ฐานขอมูล และ

ระบบที่เกี่ยวของ 

1. บริหารจัดการขอมลู ฐานขอมูล และ

ระบบที่เกี่ยวของ 

1. บริหารจัดการขอมลู ฐานขอมูล และ

ระบบที่เกี่ยวของ 

2. ปรับปรงุ พัฒนา และทบทวน

กฎหมายเกี่ยวของ รวมถึงการบังคบัใช

กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุง พัฒนา และทบทวน

กฎหมายเก่ียวของ รวมถึงการบังคบัใช

กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุง พัฒนา และทบทวน

กฎหมายเก่ียวของ รวมถึงการบังคบัใช

กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุง พัฒนา และทบทวน

กฎหมายเก่ียวของ รวมถึงการบังคบัใช

กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุง พัฒนา และทบทวน

กฎหมายเก่ียวของ รวมถึงการบังคบัใช

กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคสวน

ในทุกระดับและทุกมิติ 

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคสวนใน

ทุกระดับและทุกมิต ิ

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคสวนใน

ทุกระดับและทุกมิต ิ

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคสวนใน

ทุกระดับและทุกมิติ 

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคสวนใน

ทุกระดับและทุกมิติ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

4.  สงเสริมการใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 4.  สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.  สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.  สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.  สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. แสวงความรวมมือในระดับตาง ๆ 

จากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ 

5. แสวงความรวมมือในระดับตาง ๆ 

จากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ 

5. แสวงความรวมมือในระดับตาง ๆ 

จากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ 

5. แสวงความรวมมือในระดับตาง ๆ 

จากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ 

5. แสวงความรวมมือในระดับตาง ๆ 

จากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          59.2671           61.0451           62.8765           64.7628           66.7056         314.6571  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเดน็ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3.3 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรมพิเศษ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที ่3.3 

การปองกันและแกไปปญหาอาชญากรรมพเิศษดีข้ึน 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดานการปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรมพิเศษบรรลุเปาหมาย รอยละ ... 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 

80 80 80 80 80 

ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง ... คด ี 12,613 8,400 8,820 9,260 9,720 

เร่ืองภายใตประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 8 เร่ือง ไดแก  

     1. การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

     2. การปองกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดคามนุษยและความผดิท่ีเก่ียวของ 

     3. การปองกันปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

     4. การปราบปรามการกระทำความผิดอันเก่ียวกบัการกอความไมสงบสุขแกประชาชน (อาทิ ผูมีอิทธิพล มอืปนรับจาง  

         อาวุธปน อาวุธสงคราม) 

     5. การยกระดับการปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางในการกระทำความผิดทางดานเศรษฐกจิ 

     6. การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางดานการคุมครองผูบริโภค   

     7. การปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
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เร่ือง :  การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด        

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ปส. 

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

                                                 ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น           13,031.8271       ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. ขยายผลเครือขายยาเสพติด  

หรือตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 

ไมนอยกวารอยละ 50 ของคดีความผิด

รายแรงเก่ียวกับยาเสพติด 

1. ขยายผลเครือขายยาเสพติด  

หรือตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด  

ไมนอยกวารอยละ 50 ของคดีความผิด

รายแรงเก่ียวกับยาเสพติด 

1. ขยายผลเครือขายยาเสพติด  

หรือตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด  

ไมนอยกวารอยละ 50 ของคดีความผิด

รายแรงเก่ียวกับยาเสพติด 

1. ขยายผลเครือขายยาเสพติด  

หรือตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด  

ไมนอยกวารอยละ 50 ของคดีความผิด

รายแรงเก่ียวกับยาเสพติด 

1. ขยายผลเครือขายยาเสพติด  

หรือตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด  

ไมนอยกวารอยละ 50 ของคดีความผิด

รายแรงเก่ียวกับยาเสพติด 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการ

ดำเนินงานปองกันและปราบปราม 

ยาเสพตดิของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80* (วจ.) 

2. ความเช่ือมั่นของประชาชนตอการ

ดำเนินงานปองกันและปราบปราม 

ยาเสพตดิของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80* (วจ.) 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการ

ดำเนินงานปองกันและปราบปราม 

ยาเสพตดิของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80* (วจ.) 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการ

ดำเนินงานปองกันและปราบปราม 

ยาเสพตดิของเจาหนาที่ตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80* (วจ.) 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการ

ดำเนินงานปองกันและปราบปราม 

ยาเสพตดิของเจาหนาท่ีตำรวจ  

ไมนอยกวา รอยละ 80* (วจ.) 

3. รอยละ 75 ของการสกัดกั้นปรมิาณ

ยาเสพตดิเปรียบเทียบกับปริมาณ 

ยาเสพตดิที่จับกุมทั้งประเทศ 

3. รอยละ 75 ของการสกัดก้ันปรมิาณยา

เสพติดเปรยีบเทียบกับปริมาณยาเสพติด

ที่จับกุมทั้งประเทศ 

3. รอยละ 75 ของการสกัดก้ันปรมิาณ

ยาเสพตดิเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพ

ติดที่จับกุมทั้งประเทศ 

3. รอยละ 75 ของการสกัดก้ันปรมิาณยา

เสพติดเปรยีบเทียบกับปริมาณยาเสพติด

ที่จับกุมทั้งประเทศ 

3. รอยละ 75 ของการสกัดก้ันปรมิาณ

ยาเสพตดิเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพ

ติดที่จับกุมทั้งประเทศ 
4. จำนวนประชากรวัยเส่ียง  

(หวงอาย ุ3 - 29 ป) ตามเปาหมายของ

แผนมีการสรางภูมิคุมกัน 493,500 คน 

4. จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงไดรบั 

การสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด  

493,500 คน 

4. จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงไดรบั 

การสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด  

493,500 คน 

4. จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงไดรบั 

การสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด  

493,500 คน 

4. จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงไดรบั 

การสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด  

493,500 คน 

5. สัดสวนคดีอาชญากรรมที่มผูีกระทำ

ผิดเกี่ยวของกับยาเสพตดิ ไมเกิน  

รอยละ 5 ของคดีอาชญากรรม  

5. สัดสวนคดีอาชญากรรมที่มผีูกระทำ

ผิดเก่ียวของกับยาเสพตดิ ไมเกิน  

รอยละ 5 ของคดีอาชญากรรม 

5. สัดสวนคดีอาชญากรรมที่มผีูกระทำ

ผิดเก่ียวของกับยาเสพตดิ ไมเกิน  

รอยละ 4 ของคดีอาชญากรรม 

5. สัดสวนคดีอาชญากรรมที่มผีูกระทำ

ผิดเก่ียวของกับยาเสพตดิ ไมเกิน  

รอยละ 4 ของคดีอาชญากรรม 

5. สัดสวนคดีอาชญากรรมที่มผีูกระทำ

ผิดเก่ียวของกับยาเสพตดิ ไมเกิน  

รอยละ 3 ของคดีอาชญากรรม 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

การสกัดกั้นยาเสพติด 

1. สกัดก้ันการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 

ไมใหเขาสูพ้ืนที่ประเทศไทย และ 

ไมใหสงตอไปยังประเทศท่ีสาม  

ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   

ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจิสติกส 

การสกัดกั้นยาเสพติด 

1. สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 

ไมใหเขาสูพ้ืนที่ประเทศไทย และ 

ไมใหสงตอไปยังประเทศที่สาม  

ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   

ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจิสติกส 

การสกัดกั้นยาเสพติด 

1. สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 

ไมใหเขาสูพ้ืนที่ประเทศไทย และ 

ไมใหสงตอไปยังประเทศที่สาม  

ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   

ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจิสติกส 

การสกัดกั้นยาเสพติด 

1. สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 

ไมใหเขาสูพ้ืนที่ประเทศไทย และ 

ไมใหสงตอไปยังประเทศที่สาม  

ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   

ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจิสติกส 

การสกัดก้ันยาเสพติด 

1. สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 

ไมใหเขาสูพ้ืนที่ประเทศไทย และ 

ไมใหสงตอไปยังประเทศท่ีสาม  

ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   

ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจิสติกส 

2. สกัดก้ันการนำผานสารตั้งตน และ

เคมีภณัฑ เพ่ือใชในกระบวนการผลิต 

ยาเสพตดิไมใหเขาไปในพ้ืนที่แหลงผลิต 

2. สกัดกั้นการนำผานสารตั้งตน และ

เคมีภณัฑ เพ่ือใชในกระบวนการผลิต 

ยาเสพตดิไมใหเขาไปในพื้นที่แหลงผลิต 

2. สกัดกั้นการนำผานสารตั้งตน และ

เคมีภณัฑ เพ่ือใชในกระบวนการผลิต 

ยาเสพตดิไมใหเขาไปในพื้นที่แหลงผลิต 

2. สกัดกั้นการนำผานสารตั้งตน และ

เคมีภณัฑ เพ่ือใชในกระบวนการผลิต 

ยาเสพตดิไมใหเขาไปในพื้นที่แหลงผลิต 

2. สกัดกั้นการนำผานสารตั้งตน และ

เคมีภณัฑ เพื่อใชในกระบวนการผลิต 

ยาเสพตดิไมใหเขาไปในพื้นที่แหลงผลิต 

3. บูรณาการขอมูลดานการขาว รวมท้ัง

การบูรณาการความรวมมือภาคีที่

เก่ียวของเพื่อการสกัดก้ันยาเสพตดิ 

3. บูรณาการขอมูลดานการขาว รวมท้ัง

การบูรณาการความรวมมือภาคีที่เกี่ยวของ

เพ่ือการสกัดก้ันยาเสพติด 

3. บูรณาการขอมูลดานการขาว รวมท้ัง

การบูรณาการความรวมมือภาคีที่เกี่ยวของ

เพ่ือการสกัดก้ันยาเสพติด 

3. บูรณาการขอมูลดานการขาว รวมท้ัง

การบูรณาการความรวมมือภาคีที่เก่ียวของ

เพ่ือการสกัดก้ันยาเสพติด 

3. บูรณาการขอมูลดานการขาว รวมท้ัง

การบูรณาการความรวมมือภาคีที่เก่ียวของ

เพ่ือการสกัดก้ันยาเสพติด 

4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวย 

ในการสกัดกั้นและสืบสวนเครือขาย

การคายาเสพตดิ 

4. นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวย 

ในการสกัดก้ันและสืบสวนเครือขาย

การคายาเสพตดิ 

4. นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวย 

ในการสกัดก้ันและสืบสวนเครือขาย

การคายาเสพตดิ 

4. นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวย 

ในการสกัดก้ันและสืบสวนเครือขาย

การคายาเสพตดิ 

4. นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวย 

ในการสกัดก้ันและสืบสวนเครือขาย

การคายาเสพติด 

การปราบปรามเครือขาย 

การคายาเสพติด 

5. ปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย 

ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด  

กลุมผูมีอิทธิพล ผูบงการ หรือผูอยู

เบื้องหลัง องคกรอาชญากรรมขามชาต ิ

 

การปราบปรามเครือขาย 

การคายาเสพติด 

5. ปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย 

ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด  

กลุมผูมีอิทธพิล ผูบงการ หรือผูอยู

เบื้องหลัง องคกรอาชญากรรมขามชาต ิ

การปราบปรามเครือขาย 

การคายาเสพติด 

5. ปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย 

ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด 

กลุมผูมีอิทธพิล ผูบงการ หรือผูอยู

เบื้องหลัง องคกรอาชญากรรมขามชาต ิ

การปราบปรามเครือขาย 

การคายาเสพติด 

5. ปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย 

ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด 

กลุมผูมีอิทธิพล ผูบงการ หรือผูอยู

เบื้องหลัง องคกรอาชญากรรมขามชาต ิ

การปราบปรามเครือขาย 

การคายาเสพติด 

5. ปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย 

ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด 

กลุมผูมีอิทธิพล ผูบงการ หรือผูอยู

เบื้องหลัง องคกรอาชญากรรมขามชาต ิ
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6. ปราบปรามทําลายเครือขาย 

การคายาเสพตดิ องคกรอาชญากรรม 

ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 

ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 

ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

6. ปราบปรามทําลายเครือขาย 

การคายาเสพตดิ องคกรอาชญากรรม 

ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 

ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 

ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

6. ปราบปรามทําลายเครือขาย 

การคายาเสพตดิ องคกรอาชญากรรม 

ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 

ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 

ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

6. ปราบปรามทําลายเครือขาย 

การคายาเสพตดิ องคกรอาชญากรรม 

ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 

ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 

ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

6. ปราบปรามทําลายเครือขาย 

การคายาเสพติด องคกรอาชญากรรม 

ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 

ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 

ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี

พฤติการณเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือขาย

การคายาเสพติด 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี

พฤติการณเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือขาย

การคายาเสพติด 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี

พฤติการณเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือขาย

การคายาเสพติด 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี

พฤติการณเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือขาย

การคายาเสพติด 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี

พฤติการณเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือขาย

การคายาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

8. การบังคบัใชมาตรการตรวจสอบ 

ทรัพยสิน ภายใตประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

8. การบังคับใชมาตรการตรวจสอบ 

ทรัพยสิน ภายใตประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

8. การบังคับใชมาตรการตรวจสอบ 

ทรัพยสิน ภายใตประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

8. การบังคับใชมาตรการตรวจสอบ 

ทรัพยสิน ภายใตประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

8. การบังคับใชมาตรการตรวจสอบ 

ทรัพยสิน ภายใตประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เก่ียวของ 

กับการดําเนินการตอทรัพยสินในคด ี

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือตัดวงจร

ทางการเงินที่สนับสนุนเครือขาย 

การคายาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เก่ียวของ 

กับการดําเนินการตอทรพัยสินในคด ี

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจร

ทางการเงินที่สนับสนุนเครือขาย 

การคายาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เก่ียวของ 

กับการดําเนินการตอทรพัยสินในคด ี

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจร

ทางการเงินที่สนับสนุนเครือขาย 

การคายาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เก่ียวของ 

กับการดําเนินการตอทรัพยสินในคด ี

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือตัดวงจร

ทางการเงินที่สนับสนุนเครือขาย 

การคายาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เก่ียวของ 

กับการดําเนินการตอทรัพยสินในคด ี

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือตัดวงจร

ทางการเงินที่สนับสนุนเครือขาย 

การคายาเสพติด 

การบูรณาการฐานการขาวยาเสพตดิ 

และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเชื่อมโยง 

ขอมูล การขาว เพ่ือสนับสนุน 

การสืบสวน จับกุม 

การบูรณาการฐานการขาวยาเสพตดิ 

และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเชื่อมโยง 

ขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุน 

การสืบสวน จับกุม 

การบูรณาการฐานการขาวยาเสพตดิ 

และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเชื่อมโยง 

ขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุน 

การสืบสวน จับกุม 

การบูรณาการฐานการขาวยาเสพตดิ 

และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเชื่อมโยง 

ขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุน 

การสืบสวน จับกุม 

การบูรณาการฐานการขาวยาเสพติด 

และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเชื่อมโยง 

ขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุน 

การสืบสวน จับกุม 



166 
 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
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10. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 

โดยการพัฒนาระบบเพ่ือเช่ือมโยง 

ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน

ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

10. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 

โดยการพัฒนาระบบเพ่ือเช่ือมโยง 

ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน

ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

10. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 

โดยการพัฒนาระบบเพ่ือเช่ือมโยง 

ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน

ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

10. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 

โดยการพัฒนาระบบเพ่ือเช่ือมโยง 

ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน

ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

10. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 

โดยการพัฒนาระบบเพ่ือเช่ือมโยง 

ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน

ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

11. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลย ี

ที่ทันสมัย 

11. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลย ี

ที่ทันสมัย 

11. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลย ี

ที่ทันสมัย 

11. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย 

11. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลย ี

ที่ทันสมัย 

12. เสริมสราง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน

การปฏิบัติงานดานการปราบปราม

เครือขายการคายาเสพติด โดยเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

ดานยาเสพติด พัฒนาทักษะ องคความรู 

ในดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

การสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือขาย

การคา ยาเสพติด การสืบสวนขยายผล

เสนทางการเงินและเทคนิค ยุทธวิธี  

ในการสืบสวนสอบสวนปราบปราม 

กลุมเครือขายการคา ยาเสพติด และ 

การใชเทคโนโลย ีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส

และอุปกรณพิเศษที่ทันสมัย 

อยางสม่ำเสมอ 

 

 

12. เสริมสราง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน

การปฏิบัติงานดานการปราบปราม

เครือขายการคายาเสพติด โดยเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

ดานยาเสพติด พัฒนาทักษะ องคความรู 

ในดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

การสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือขาย

การคา ยาเสพติด การสืบสวนขยายผล

เสนทางการเงินและเทคนิค ยุทธวธิี  

ในการสืบสวนสอบสวนปราบปราม 

กลุมเครือขายการคา ยาเสพติด และ 

การใชเทคโนโลย ีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส

และอุปกรณพิเศษท่ีทันสมัยอยางสม่ำเสมอ 

12. เสริมสราง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน

การปฏิบัติงานดานการปราบปราม

เครือขายการคายาเสพติด โดยเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานยาเสพ

ติด พัฒนาทักษะ องคความรู ในดาน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ การ

สืบสวนสอบสวนขยายผลเครือขายการคา 

ยาเสพติด การสืบสวนขยายผลเสนทาง

การเงินและเทคนิค ยุทธวิธี ในการสืบสวน

สอบสวนปราบปรามกลุมเครือขาย 

การคา ยาเสพติด และการใชเทคโนโลย ี

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสและอุปกรณพิเศษ  

ที่ทันสมัยอยางสม่ำเสมอ 

12. เสริมสราง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน

การปฏิบัติงานดานการปราบปราม

เครือขายการคายาเสพติด โดยเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานยาเสพ

ติด พัฒนาทักษะ องคความรู ในดาน

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ การ

สืบสวนสอบสวนขยายผลเครือขายการคา 

ยาเสพติด การสืบสวนขยายผลเสนทาง

การเงินและเทคนิค ยุทธวิธี ในการสืบสวน

สอบสวนปราบปรามกลุมเครือขาย 

การคา ยาเสพติด และการใชเทคโนโลย ี

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสและอุปกรณพิเศษ  

ที่ทันสมัยอยางสม่ำเสมอ 

12. เสริมสราง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน

การปฏิบัติงานดานการปราบปราม

เครือขายการคายาเสพติด โดยเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานยาเสพ

ติด พัฒนาทักษะ องคความรู ในดาน

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ การ

สืบสวนสอบสวนขยายผลเครือขายการคา 

ยาเสพติด การสืบสวนขยายผลเสนทาง

การเงินและเทคนิค ยุทธวิธี ในการสืบสวน

สอบสวนปราบปรามกลุมเครือขาย 

การคา ยาเสพติด และการใชเทคโนโลย ี

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสและอุปกรณพิเศษ  

ที่ทันสมัย อยางสม่ำเสมอ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

ความรวมมือดานการปราบปราม 

ยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย 

ความรวมมือดานการปราบปราม 

ยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย 

ความรวมมือดานการปราบปราม 

ยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย 

ความรวมมือดานการปราบปราม 

ยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย 

ความรวมมือดานการปราบปราม 

ยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย 

13. การผลักดันความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  

สารตั้งตนและเคมภัีณฑ ในพื้นท่ี

สามเหลี่ยมทองคํา และการทําลาย 

เครือขายยาเสพตดิระหวางประเทศ 

 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ 

มีการปฏิบัติการรวมใหเกิดผลชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

13. การผลักดันความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด  

สารตั้งตนและเคมภีณัฑ ในพื้นที่

สามเหลี่ยมทองคํา และการทําลาย 

เครือขายยาเสพติดระหวางประเทศ  

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ 

มีการปฏิบัติการรวมใหเกิดผลชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

13. การผลักดันความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด  

สารตั้งตนและเคมภีณัฑ ในพื้นที่

สามเหลี่ยมทองคํา และการทําลาย 

เครือขายยาเสพติดระหวางประเทศ  

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ 

มีการปฏิบัติการรวมใหเกิดผลชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

13. การผลักดันความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด  

สารตั้งตนและเคมภีณัฑ ในพื้นที่

สามเหลี่ยมทองคํา และการทําลาย 

เครือขายยาเสพติดระหวางประเทศ  

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ 

มีการปฏิบัติการรวมใหเกิดผลชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

13. การผลักดันความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด  

สารตั้งตนและเคมภีณัฑ ในพื้นที่

สามเหลี่ยมทองคาํ และการทําลาย 

เครือขายยาเสพติดระหวางประเทศ  

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ 

มีการปฏิบัติการรวมใหเกิดผลชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

14. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 

การปราบปราม สืบสวน และ 

การประสานการปฏิบัติการเพ่ือทําลาย

เครือขายการคายาเสพตดิขามชาต ิ

รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 

ระหวางประเทศ 

14. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 

การปราบปราม สืบสวน และ 

การประสานการปฏิบัติการเพ่ือทําลาย

เครือขายการคายาเสพตดิขามชาต ิ

รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 

ระหวางประเทศ 

14. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 

การปราบปราม สืบสวน และ 

การประสานการปฏิบัติการเพ่ือทําลาย

เครือขายการคายาเสพตดิขามชาต ิ

รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 

ระหวางประเทศ 

14. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 

การปราบปราม สืบสวน และ 

การประสานการปฏิบัติการเพ่ือทําลาย

เครือขายการคายาเสพตดิขามชาต ิ

รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 

ระหวางประเทศ 

14. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 

การปราบปราม สืบสวน และ 

การประสานการปฏิบัติการเพ่ือทําลาย

เครือขายการคายาเสพตดิขามชาต ิ

รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 

ระหวางประเทศ 

15. ประสานความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  

สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  

ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส 

ระหวางประเทศ 

15. ประสานความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด  

สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  

ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส 

ระหวางประเทศ 

15. ประสานความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด  

สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  

ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส 

ระหวางประเทศ 

15. ประสานความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด  

สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  

ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส 

ระหวางประเทศ 

15. ประสานความรวมมือระหวาง

ประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด  

สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  

ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส 

ระหวางประเทศ 
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16. ใหความรูเพ่ือปองกันยาเสพตดิ  

ผาน การเรียนการสอนหลักสูตร 

ในสถานศึกษาที่เหมาะสมตามชวงวัย 

16. ใหความรูเพ่ือปองกันยาเสพติด  

ผาน การเรยีนการสอนหลักสูตร 

ในสถานศึกษาที่เหมาะสมตามชวงวัย 

16. ใหความรูเพ่ือปองกันยาเสพติด  

ผาน การเรยีนการสอนหลักสตูร 

ในสถานศึกษาที่เหมาะสมตามชวงวัย 

16. ใหความรูเพ่ือปองกันยาเสพตดิ  

ผาน การเรยีนการสอนหลักสตูร 

ในสถานศึกษาที่เหมาะสมตามชวงวัย 

16. ใหความรูเพ่ือปองกันยาเสพตดิ  

ผาน การเรยีนการสอนหลักสูตร 

ในสถานศกึษาที่เหมาะสมตามชวงวัย 

17. สรางการรับรู และสงเสริมกิจกรรม

เพ่ือเสรมิสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 

รวมท้ังปองกันการเขาไปเก่ียวของกับ

ยาเสพตดิในเครือขายสังคมออนไลน 

17. สรางการรับรู และสงเสริมกิจกรรม

เพ่ือเสรมิสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 

รวมท้ังปองกันการเขาไปเก่ียวของกับ 

ยาเสพตดิในเครือขายสังคมออนไลน 

17. สรางการรับรู และสงเสริมกิจกรรม

เพ่ือเสรมิสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 

รวมท้ังปองกันการเขาไปเก่ียวของกับ 

ยาเสพตดิในเครือขายสังคมออนไลน 

17. สรางการรับรู และสงเสริมกิจกรรม

เพ่ือเสรมิสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 

รวมท้ังปองกันการเขาไปเก่ียวของกับ 

ยาเสพตดิในเครือขายสังคมออนไลน 

17. สรางการรับรู และสงเสริมกิจกรรม

เพ่ือเสรมิสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 

รวมท้ังปองกันการเขาไปเก่ียวของกับ 

ยาเสพตดิในเครือขายสังคมออนไลน 

18. การเสรมิสรางการมสีวนรวม 

ของครอบครัว โดยสงเสริมและพฒันา

ความรู เพ่ือการปองกันยาเสพตดิ 

ในครอบครัว 

18. การเสรมิสรางการมสีวนรวมของ

ครอบครัว โดยสงเสรมิและพัฒนาความรู 

เพ่ือการปองกันยาเสพติดในครอบครัว 

18. การเสรมิสรางการมสีวนรวมของ

ครอบครัว โดยสงเสรมิและพัฒนาความรู 

เพ่ือการปองกันยาเสพติดในครอบครัว 

18. การเสรมิสรางการมสีวนรวมของ

ครอบครัว โดยสงเสรมิและพัฒนาความรู 

เพ่ือการปองกันยาเสพติดในครอบครัว 

18. การเสรมิสรางการมสีวนรวมของ

ครอบครัว โดยสงเสรมิและพัฒนาความรู 

เพ่ือการปองกันยาเสพติดในครอบครัว 

19. การเสรมิสรางสภาพแวดลอม 

และการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน  

โดยเฝาระวัง สำรวจกลุมเปาหมาย 

ที่เก่ียวของกับปญหายาเสพตดิ 

และรวมดูแลชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหา

และเสรมิสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือ 

ตอการปองกันยาเสพติด 

19. การเสรมิสรางสภาพแวดลอม 

และการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน  

โดยเฝาระวัง สำรวจกลุมเปาหมาย 

ที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพตดิ 

และรวมดูแลชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหา

และเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือ 

ตอการปองกันยาเสพติด 

19. การเสรมิสรางสภาพแวดลอม 

และการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน  

โดยเฝาระวัง สำรวจกลุมเปาหมาย 

ที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพตดิ 

และรวมดูแลชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหา

และเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือ 

ตอการปองกันยาเสพติด 

19. การเสรมิสรางสภาพแวดลอม 

และการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน  

โดยเฝาระวัง สำรวจกลุมเปาหมาย 

ที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพตดิ 

และรวมดูแลชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหา

และเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือ 

ตอการปองกันยาเสพติด 

19. การเสรมิสรางสภาพแวดลอม 

และการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน  

โดยเฝาระวัง สำรวจกลุมเปาหมาย 

ที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพตดิ 

และรวมดูแลชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหา

และเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ 

ตอการปองกันยาเสพติด 

20. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 

สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 

โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/

ระเบียบการบังคับโทษใหเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

20. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 

สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 

โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/

ระเบียบการบังคับโทษใหเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

20. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 

สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 

โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/

ระเบียบการบังคับโทษใหเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

20. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 

สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 

โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/

ระเบียบการบังคับโทษใหเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

20. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 

สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 

โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/

ระเบียบการบังคบัโทษใหเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

21. การสรางความรวมมือระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

21. การสรางความรวมมือระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

21. การสรางความรวมมือระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

21. การสรางความรวมมือระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

21. การสรางความรวมมือระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพตดิ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน      2,454.6042       2,528.2423       2,604.0896       2,682.2123       2,762.6787     13,031.8271  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การปองกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ                

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

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

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          683.5449      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. การจับกุมผูกระทำความผิดเกี่ยวกับ

การคามนุษยและความผดิที่เก่ียวของ 

ไมนอยกวา 300 คน  

1. การจับกุมผูกระทำความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษยและความผดิที่เก่ียวของ  

ไมนอยกวา 315 คน 

1. การจับกุมผูกระทำความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษยและความผดิที่เก่ียวของ  

ไมนอยกวา 331คน 

1. การจับกุมผูกระทำความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษยและความผดิที่เก่ียวของ  

ไมนอยกวา 348 คน 

1. การจับกุมผูกระทำความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษยและความผดิที่เก่ียวของ  

ไมนอยกวา 348 คน 

2. พ้ืนที่เสี่ยงไดรับการตรวจ 

เพ่ือปองกันปราบปรามการคามนษุย  

จำนวน 1,000 ครั้ง 

2. พ้ืนที่เสี่ยงไดรบัการตรวจ 

เพ่ือปองกันปราบปรามการคามนษุย  

จำนวน 1,050 ครั้ง 

2. พ้ืนที่เสี่ยงไดรบัการตรวจ 

เพ่ือปองกันปราบปรามการคามนษุย  

จำนวน 1,103 ครั้ง 

2. พ้ืนที่เสี่ยงไดรบัการตรวจ 

เพ่ือปองกันปราบปรามการคามนษุย 

จำนวน 1,158 ครั้ง 

2. พ้ืนที่เสี่ยงไดรบัการตรวจ 

เพ่ือปองกันปราบปรามการคามนษุย 

จำนวน 1,158 ครั้ง 

3. การดำเนินคดีความผิดฐาน 

คามนุษยและความผิดที่เก่ียวของ  

ไมนอยกวา 200 คดี  

    

4. ความเห็นทางคดีคามนุษย 

ในช้ันพนักงานสอบสวนและ 

ชั้นอัยการมีความสอดคลองกัน  

ไมนอยกวารอยละ 80   

    

 

 

 



171 
 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. ดำเนินการตามกฎหมาย 

ที่เก่ียวของกับการคามนุษย  

อยางเครงครัด โดยการปรบัปรุง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

กับการดำเนินคดีคามนุษย 

1. ดำเนินการตามกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวของกับการคามนุษย  

อยางเครงครัด โดยการปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

กับการดำเนินคดีคามนุษย 

1. ดำเนินการตามกฎหมายท่ี 

เกี่ยวของกับการคามนุษย  

อยางเครงครัด โดยการปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

กับการดำเนินคดีคามนุษย 

1. ดำเนินการตามกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวของกับการคามนุษย  

อยางเครงครัด โดยการปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

กับการดำเนินคดคีามนุษย 

1. ดำเนินการตามกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวของกับการคามนุษย 

อยางเครงครัด โดยการปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

กับการดำเนินคดีคามนุษย 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลคามนุษย

ใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการ

ระบบฐานขอมูลในทุกมิต ิ

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลคามนุษย

ใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบ

ฐานขอมูลในทุกมิต ิ

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลคามนุษย

ใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบ

ฐานขอมูลในทุกมิต ิ

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลคามนุษย

ใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบ

ฐานขอมูลในทุกมิต ิ

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลคามนุษย

ใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบ

ฐานขอมูลในทุกมิต ิ

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ

เจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

อยางมีประสิทธิภาพและทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม และบริบทตาง ๆ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ

เจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

อยางมีประสิทธิภาพและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

และบริบทตาง ๆ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ

เจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

อยางมีประสิทธิภาพและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

และบริบทตาง ๆ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ

เจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

อยางมีประสิทธิภาพและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

และบริบทตาง ๆ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ

เจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

อยางมีประสิทธิภาพและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

และบริบทตาง ๆ 

4. บูรณาการความรวมมือของภาคี

เครือขาย ทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการความรวมมือของภาคี

เครอืขาย ท้ังในประเทศและ

ระหวางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการความรวมมือของภาคี

เครอืขาย ท้ังในประเทศและ

ระหวางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการความรวมมือของภาคี

เครอืขาย ท้ังในประเทศและ

ระหวางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการความรวมมือของภาคี

เครอืขาย ทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

5. การสรางความรู ความเขาใจ 

และความตระหนักถึงปญหาคา

มนุษยแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. การสรางความรู ความเขาใจ 

และความตระหนักถึงปญหาคา

มนุษยแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. การสรางความรู ความเขาใจ 

และความตระหนักถึงปญหาคา

มนุษยแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. การสรางความรู ความเขาใจ 

และความตระหนักถึงปญหาคา

มนุษยแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. การสรางความรู ความเขาใจ 

และความตระหนักถึงปญหาคา

มนุษยแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การปองกัน ปราบปรามและดำเนินคดกีารกระทำความผิดคามนุษยและความผิดท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        128.7488         132.6113         136.5896         140.6873         144.9079         683.5449  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การปองกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หลัก บช.สอท./รวม บช.ก.(ปอท.) 

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

                       ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น                 885.5400    ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. ความพึงพอใจของประชาชน

ภายหลังการใชบริการระบบ 

รับแจงความออนไลน  

ไมนอยกวารอยละ 60 

1. ความพึงพอใจของประชาชน

ภายหลังการใชบริการระบบ 

รับแจงความออนไลน  
ไมนอยกวารอยละ 60 

1. ความพึงพอใจของประชาชน

ภายหลังการใชบริการระบบ 

รับแจงความออนไลน  
ไมนอยกวารอยละ 60 

1. ความพึงพอใจของประชาชน

ภายหลังการใชบริการระบบ 

รับแจงความออนไลน  
ไมนอยกวารอยละ 60 

1. ความพึงพอใจของประชาชน

ภายหลังการใชบริการระบบ 

รับแจงความออนไลน  

ไมนอยกวารอยละ 60 

2. จำนวนคดีที่จับกุมผูกระทำ

ความผิดท่ีพำนักและอาศัย 

อยูในประเทศไทย ในกลุมคดี 

ที่มีแผนประทุษกรรมที่ไดรับ

มอบหมายผานระบบการรบัแจง

ความออนไลน ไมนอยกวา 

รอยละ 30 

2. จำนวนคดีที่จับกุมผูกระทำ

ความผิดท่ีพำนักและอาศัย 

อยูในประเทศไทย ในกลุมคดี 

ท่ีมีแผนประทุษกรรมที่ไดรบั

มอบหมายผานระบบการรับแจง

ความออนไลน ไมนอยกวา 

รอยละ 30 

2. จำนวนคดีที่จับกุมผูกระทำ

ความผิดท่ีพำนักและอาศัย 

อยูในประเทศไทย ในกลุมคดี 

ท่ีมีแผนประทุษกรรมที่ไดรบั

มอบหมายผานระบบการรับแจง

ความออนไลน ไมนอยกวา 

รอยละ 30 

2. จำนวนคดีท่ีจับกุมผูกระทำ

ความผิดท่ีพำนักและอาศัย 

อยูในประเทศไทย ในกลุมคดี 

ท่ีมีแผนประทุษกรรมที่ไดรับ

มอบหมายผานระบบการรับแจง

ความออนไลน ไมนอยกวา 

รอยละ 30 

2. จำนวนคดีท่ีจับกุมผูกระทำ

ความผิดที่พำนักและอาศัย 

อยูในประเทศไทย ในกลุมคดี 

ท่ีมีแผนประทุษกรรมที่ไดรับ

มอบหมายผานระบบการรับแจง

ความออนไลน ไมนอยกวา 

รอยละ 30 

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีท่ีพนักงานอัยการ 

สั่งฟอง ไมนอยกวารอยละ 70  

ของสำนวนคดีที่จับกุมได 

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีท่ีพนักงานอัยการ 

สั่งฟอง ไมนอยกวารอยละ 70  

ของสำนวนคดีท่ีจับกุมได 

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีท่ีพนักงานอัยการ 

สั่งฟอง ไมนอยกวารอยละ 70  

ของสำนวนคดีท่ีจับกุมได 

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีท่ีพนักงานอัยการ 

สั่งฟอง ไมนอยกวารอยละ 70  

ของสำนวนคดีท่ีจับกุมได 

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีที่พนักงานอัยการ 

สั่งฟอง ไมนอยกวารอยละ 70  

ของสำนวนคดีที่จับกุมได 
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ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

4. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีท่ีสำคัญที่พนักงาน

อัยการสั่งฟอง ไมนอยกวา 

รอยละ 70 ของสำนวนคดี 

ที่จับกุมได 

 

4. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีท่ีสำคัญท่ีพนักงาน

อัยการสั่งฟอง ไมนอยกวา 

รอยละ 70 ของสำนวนคดี 

ท่ีจับกุมได 

4. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีท่ีสำคัญท่ีพนักงาน

อัยการสั่งฟอง ไมนอยกวา 

รอยละ 70 ของสำนวนคดี 

ท่ีจับกุมได 

4. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีท่ีสำคัญท่ีพนักงาน

อัยการสั่งฟอง ไมนอยกวา 

รอยละ 70 ของสำนวนคดี 

ท่ีจับกุมได 

4. จำนวนคดีอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่พนักงาน

อัยการสั่งฟอง ไมนอยกวา 

รอยละ 70 ของสำนวนคดี 

ท่ีจับกุมได 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานรับแจงความออนไลน 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานรับแจงความออนไลน 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานรับแจงความออนไลน 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานรับแจงความออนไลน 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานรับแจงความออนไลน 

2. สรางมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน 

2. สรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานสอบสวน 

2. สรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานสอบสวน 

2. สรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานสอบสวน 

2. สรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานสอบสวน 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และ

วิธีการปฏิบัติงาน ในการปองกัน

และปราบปรามการกระทำความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

และระงบัการแพรหลายซึ่ง

ขอมูลคอมพิวเตอรที่ผิดกฎหมาย

ตลอดจนการวิเคราะหและพิสูจน

หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และ

วิธีการปฏิบัติงาน ในการปองกัน

และปราบปรามการกระทำความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี และระงับการแพรหลาย

ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรท่ีผิดกฎหมาย

ตลอดจนการวิเคราะหและพิสูจน

หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และ

วิธีการปฏิบัติงาน ในการปองกัน

และปราบปรามการกระทำความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี และระงับการแพรหลาย

ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรท่ีผิดกฎหมาย

ตลอดจนการวิเคราะหและพิสูจน

หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และ

วิธีการปฏิบัติงาน ในการปองกัน

และปราบปรามการกระทำความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี และระงับการแพรหลาย

ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรท่ีผิดกฎหมาย

ตลอดจนการวิเคราะหและพิสูจน

หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และ

วิธีการปฏิบัติงาน ในการปองกัน

และปราบปรามการกระทำความผิด

เก่ียวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี และระงับการแพรหลาย

ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรท่ีผิดกฎหมาย

ตลอดจนการวิเคราะหและพิสูจน

หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา

อุปกรณเครื่องมือ อุปกรณพิเศษ 

และระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย 

เพ่ือรองรบัภารกิจในการปองกัน

และปราบปรามการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม 

ทางเทคโนโลย ี

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา

อุปกรณเครื่องมือ อุปกรณพิเศษ 

และระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัย  

เพ่ือรองรับภารกิจในการปองกัน 

และปราบปรามการกระทำความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา

อุปกรณเครื่องมือ อุปกรณพิเศษ 

และระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัย  

เพ่ือรองรับภารกิจในการปองกัน 

และปราบปรามการกระทำความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา

อุปกรณเครื่องมือ อุปกรณพิเศษ 

และระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัย  

เพื่อรองรบัภารกิจในการปองกัน 

และปราบปรามการกระทำความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา

อุปกรณเครื่องมือ อุปกรณพิเศษ 

และระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย  

เพื่อรองรบัภารกิจในการปองกัน 

และปราบปรามการกระทำความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

5. พัฒนาความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการตรวจ

พิสูจนของกลางเพ่ือนำผลที่ได 

ไปเปนพยานหลักฐานประกอบ

สำนวนการสอบสวนในการ

ดำเนินคดีอาญากับผูกระทำ

ความผิด 

5. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในการตรวจพิสูจน 

ของกลางเพ่ือนำผลท่ีไดไปเปน

พยานหลักฐานประกอบสำนวน 

การสอบสวนในการดำเนินคดีอาญา 

กับผูกระทำความผิด 

5. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในการตรวจพิสูจน 

ของกลางเพ่ือนำผลท่ีไดไปเปน

พยานหลักฐานประกอบสำนวน 

การสอบสวนในการดำเนินคดีอาญา 

กับผูกระทำความผิด 

5. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในการตรวจพิสูจน 

ของกลางเพ่ือนำผลท่ีไดไปเปน

พยานหลักฐานประกอบสำนวน 

การสอบสวนในการดำเนินคดีอาญา 

กับผูกระทำความผิด 

5. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของในการตรวจพิสูจน 

ของกลางเพ่ือนำผลที่ไดไปเปน

พยานหลักฐานประกอบสำนวน 

การสอบสวนในการดำเนินคดีอาญา 

กับผูกระทำความผิด 

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมใหความรู 

รณรงคเสริมสรางการเรียนรูของ

ประชาชนใหมีความตระหนักรูเทา

ทันภัยที่แฝงมากับการใช

เทคโนโลย ี

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมใหความรู 

รณรงคเสริมสรางการเรียนรูของ

ประชาชนใหมีความตระหนักรูเทา

ทันภัยที่แฝงมากับการใชเทคโนโลย ี

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมใหความรู 

รณรงคเสริมสรางการเรียนรูของ

ประชาชนใหมีความตระหนักรูเทา

ทันภัยที่แฝงมากับการใชเทคโนโลย ี

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมใหความรู 

รณรงคเสริมสรางการเรียนรูของ

ประชาชนใหมีความตระหนักรูเทา

ทันภัยที่แฝงมากับการใชเทคโนโลย ี

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมใหความรู 

รณรงคเสริมสรางการเรียนรูของ

ประชาชนใหมีความตระหนักรูเทา

ทันภัยที่แฝงมากับการใชเทคโนโลย ี

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การปองกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        166.7955         171.7994         176.9533         182.2619         187.7298         885.5400  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



177 
 

เร่ือง :  การปราบปรามการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการกอความไมสงบสุขแกประชาชน (อาท ิผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง อาวุธปน อาวุธสงคราม)   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(บก.ป.) 

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

                     ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งส้ิน          150.8076    ลานบาท 

 

ตัวชี้วัดระดับเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเรื่อง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเรื่อง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเรื่อง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเรื่อง 

(พ.ศ. 2570)  

ผลการจับกุมความผดิอันเก่ียวกับการ

กอความไมสงบสุขเก่ียวกับชีวติ 

รางกาย เพศ ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล 

มือปนรับจาง อาวุธปน อาวุธสงคราม 

ความผิดทีม่ีโทษทางอาญาอันเก่ียวกับ

การกอความไมสงบสุขแกประชาชน 

ไมนอยกวา  1,500 คด ี

ผลการจับกุมความผดิอันเกี่ยวกับ

การกอความไมสงบสุขเก่ียวกับชีวิต 

รางกาย เพศ ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล 

มือปนรับจาง อาวุธปน อาวุธ

สงคราม ความผดิท่ีมีโทษทางอาญา

อันเกี่ยวกับการกอความไมสงบสุข 

แกประชาชน ไมนอยกวา  1,575 คด ี

ผลการจับกุมความผดิอันเกี่ยวกับ 

การกอความไมสงบสุขเก่ียวกับชีวติ 

รางกาย เพศ ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล 

มือปนรับจาง อาวุธปน อาวธุสงคราม 

ความผิดท่ีมีโทษทางอาญาอันเก่ียวกับ

การกอความไมสงบสุขแกประชาชน 

ไมนอยกวา  1,655 คด ี

ผลการจับกุมความผดิอันเก่ียวกับการ 

กอความไมสงบสุขเก่ียวกับชีวติ รางกาย 

เพศ ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง 

อาวุธปน อาวุธสงคราม ความผิดท่ีมีโทษ

ทางอาญาอันเก่ียวกับการกอความ 

ไมสงบสุขแกประชาชน ไมนอยกวา  

1,740 คดี 

ผลการจับกุมความผดิอันเก่ียวกับการกอความ

ไมสงบสุขเก่ียวกับชีวิต รางกาย เพศ ทรัพยสิน 

ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง อาวุธปน อาวุธ

สงคราม ความผดิที่มีโทษทางอาญาอันเก่ียวกับ

การกอความไมสงบสุขแกประชาชน  

ไมนอยกวา  1,825 คด ี

 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำระบบ

ฐานขอมูล การบูรณาการฐานขอมูล 

ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัต ิ

 

 

 

 

1. พัฒนาองคความรูใหแกเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการ

สากลมาประยุกตใชในการแกไข

ปญหา ตลอดจนตดิตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหบรรลผุลสัมฤทธิ์

โดยตรง 

1. พัฒนาและสงเสริมเครอืขาย 

ความรวมมือหนวยงานที่เก่ียวของ 

ทั้งในและตางประเทศ 

 

1. จัดหา เครื่องมือ เคร่ืองใชยานพาหนะ 

อาวุธยุทโธปกรณอาคารสถานที ่

และพ้ืนที่จัดเก็บของกลาง  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

ของเจาหนาที ่

 

 

1. เสริมสรางจิตสำนึก ความตระหนัก  

ของภาคเอกชน ภาคประชาชน  

และภาคประชาสังคมใหเห็นความสำคัญ 

ของปญหาอาชญากรรม 
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2. เสริมสรางและพัฒนาขีด

ความสามารถของระบบงานขาวกรอง

อยางตอเนื่อง 

 

2. พัฒนาทักษะและขีด

ความสามารถของกำลังประชาชน

และกำลังในพื้นที่ใหพรอมตอ 

การดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที ่

2. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ

ของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่

ใหพรอมตอการดูแลความปลอดภยั 

ในพื้นที่ 

2. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ

ของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่ให

พรอมตอการดูแลความปลอดภัยในพื้นที ่

 

2. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกำลัง

ประชาชนและกำลังในพ้ืนท่ีใหพรอมตอ 

การดูแลความปลอดภัยในพื้นท่ี 

 

3. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ

ของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่

ใหพรอมตอการดูแลความปลอดภยั 

ในพ้ืนที่ 

3. สรางการรับรูและความเขาใจ

เก่ียวกับนโยบายและการดำเนินงาน

ของเจาหนาที่ตำรวจในพ้ืนที ่

 

3. สรางการรับรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงาน

ของเจาหนาที่ตำรวจในพื้นท่ี 

 

3. สรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

นโยบายและการดำเนินงานของ

เจาหนาที่ตำรวจในพื้นท่ี 

 

3. สรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

นโยบายและการดำเนินงานของเจาหนาที่

ตำรวจในพ้ืนที ่

 

4. สรางการรับรูและความเขาใจ

เก่ียวกับนโยบายและการดำเนินงาน

ของเจาหนาที่ตำรวจในพื้นที ่

4. เพ่ิมประสิทธภิาพในดานการสง

กำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอม 

ตอการปฏิบัติงาน 

4. เพ่ิมประสิทธภิาพในดานการสง

กำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอม 

ตอการปฏิบัติงาน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในดานการสงกำลัง

บำรุงใหเพียงพอและพรอม 

ตอการปฏิบติังาน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในดานการสงกำลังบำรุง

ใหเพียงพอและพรอมตอการปฏิบติังาน 

 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพในดานการสง

กำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอมตอ

การปฏิบัติงาน 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในดานการสง

กำลังบำรงุใหเพียงพอและพรอมตอการ

ปฏิบัติงาน 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในดานการสงกำลัง

บำรุงใหเพยีงพอและพรอมตอการ

ปฏิบัติงาน 

5. เพิ่มประสิทธภิาพในดานการสงกำลัง

บำรุงใหเพียงพอและพรอมตอการ

ปฏิบัติงาน 

5. เพิ่มประสิทธภิาพในดานการสงกำลังบำรุง 

ใหเพียงพอและพรอมตอการปฏิบัติงาน 

 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพในดานการสง

กำลังบำรุงใหเพียงพอและพรอม 

ตอการปฏิบติังาน 

 

6. บูรณาการการความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และเปดโอกาสใหประชาชน 

เขามามีสวนรวม 

6. บูรณาการการความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และเปดโอกาสใหประชาชน 

เขามามีสวนรวม 

6. บูรณาการการความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 

และเปดโอกาสใหประชาชน 

เขามามีสวนรวม 

6. บูรณาการการความรวมมือกับหนวยงาน 

ที่เก่ียวของอยางเปนระบบ และเปดโอกาส 

ใหประชาชนเขามามสีวนรวม 

 

7. บูรณาการการความรวมมือกับ

หนวยงานทีเ่กี่ยวของอยางเปนระบบ และ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม 

 

7. พัฒนาระบบการสรรหา  

การคัดเลือก การบรรจุ และ 

การแตงตั้ง โยกยาย ใหมปีระสิทธภิาพ

และเหมาะสมกับตำแหนง 

7. พัฒนาระบบการสรรหา  

การคัดเลือก การบรรจุ และ 

การแตงตั้ง โยกยาย ใหมปีระสิทธภิาพ

และเหมาะสมกับตำแหนง 

7. พัฒนาระบบการสรรหาการคดัเลือก 

การบรรจุ และการแตงตั้ง โยกยาย  

ใหมีประสิทธภิาพและเหมาะสม 

กับตำแหนง 

7. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก  

การบรรจุ และการแตงตั้ง โยกยาย  

ใหมีประสิทธภิาพและเหมาะสมกับตำแหนง 
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8. พัฒนาระบบการสรรหา การ

คัดเลือก การบรรจุ และการแตงตัง้ 

โยกยาย ใหมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับตำแหนง 

 

8. พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชได

อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

 

8. พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยาง

เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

 

 

8. พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยาง

เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 

 

8. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ใหสามารถนำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมท่ี

ชัดเจน 

 

 

9. พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยาง

เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 

9. การพัฒนาองคกรและยกระดบั

องคกรอยางสรางสรรคและใหเกิด

ประสิทธผิลสูงสุด โดยที่ยังให

ความสำคญักับบุคลากรทุกระดับ 

โดยการพัฒนาองคกรควรตอบสนอง

ตอวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ 

(Mission) ตลอดจนคานิยม (Core 

Value) ขององคกรควรมีเปาหมายที่

ชัดเจนและการปฏบิัติการเชิงกลยทุธ

ใหเกิดความสำเร็จอยางมี

ประสิทธภิาพ จะทำใหองคกรพัฒนา

ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

9. การพัฒนาองคกรและยกระดบั

องคกรอยางสรางสรรคและใหเกิด

ประสิทธผิลสูงสุด โดยที่ยังให

ความสำคญักับบุคลากรทุกระดับ โดย

การพัฒนาองคกรควรตอบสนองตอ

วสิัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) 

ตลอดจนคานิยม (Core Value) ของ

องคกรควรมีเปาหมายท่ีชัดเจนและ

การปฏิบัติการเชิงกลยุทธใหเกิด

ความสำเร็จอยางมีประสิทธภิาพ จะทำ

ใหองคกรพัฒนาไดอยางตอเนื่องและ

ยั่งยนืตลอดไป 

9. การพัฒนาองคกรและยกระดบัองคกร

อยางสรางสรรคและใหเกดิประสทิธผิล

สูงสุด โดยที่ยังใหความสำคัญกับ

บุคลากรทุกระดับ โดยการพัฒนาองคกร

ควรตอบสนองตอวสิัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) ตลอดจนคานยิม 

(Core Value) ขององคกรควรมี

เปาหมายท่ีชัดเจนและการปฏิบัตกิาร

เชิงกลยุทธใหเกิดความสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ จะทำใหองคกรพัฒนาได

อยางตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

9. การพัฒนาองคกรและยกระดบัองคกรอยาง

สรางสรรคและใหเกิดประสิทธผิลสูงสุด โดยท่ี

ยังใหความสำคญักับบุคลากรทุกระดับ โดยการ

พัฒนาองคกรควรตอบสนองตอวสัิยทัศน 

(Vision) พันธกิจ (Mission) ตลอดจนคานิยม 

(Core Value) ขององคกรควรมีเปาหมายที่

ชัดเจนและการปฏบัิติการเชิงกลยทุธใหเกิด

ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จะทำให

องคกรพัฒนาไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน

ตลอดไป 
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10. การพัฒนาองคกรและยกระดบั

องคกรอยางสรางสรรคและใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด โดยท่ียังให

ความสำคญักับบุคลากรทุกระดับ โดย

การพัฒนาองคกรควรตอบสนองตอ

วสิัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) 

ตลอดจนคานิยม (Core Value) ของ

องคกรควรมีเปาหมายท่ีชัดเจนและการ

ปฏิบัติการเชิงกลยุทธใหเกิดความสำเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ จะทำใหองคกร

พัฒนาไดอยางตอเนื่องและยั่งยนื

ตลอดไป 

10. ปรับโครงสรางพ้ืนฐานของ

องคกรในรูปแบบตาง ๆ 

(Infrastructure) ซึ่งโครงสราง

พ้ืนฐานขององคกรน้ันรวมตั้งแต

อุปกรณเครื่องมือที่จำเปนไปจนถึง

เทคโนโลยีตลอดจนขอมลูสารสนเทศ

ตางๆ ที่ตองพรอมและชวยสงเสรมิ

ใหการทำงานมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือรองรับการทำงานที่ดีท่ีสดุ มีสวน

ชวยใหบุคลากรในองคกรใชศักยภาพ 

ของตนในการทำงานไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

10. ปรับโครงสรางพ้ืนฐานขององคกร

ในรูปแบบตางๆ (Infrastructure)  

ซึ่งโครงสรางพ้ืนฐานขององคกรนั้นรวม

ตั้งแตอุปกรณเครื่องมือที่จำเปนไป

จนถึงเทคโนโลยีตลอดจนขอมลู

สารสนเทศตางๆ ที่ตองพรอมและชวย

สงเสริมใหการทำงานมปีระสิทธิภาพ 

เพ่ือรองรับการทำงานท่ีดีที่สดุ มีสวน

ชวยใหบุคลากรในองคกรใชศักยภาพ

ของตนในการทำงานไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

 

10. ปรับโครงสรางพ้ืนฐานขององคกรใน

รูปแบบตางๆ (Infrastructure)  

ซึ่งโครงสรางพ้ืนฐานขององคกรนั้นรวม

ตั้งแตอุปกรณเครื่องมือท่ีจำเปนไปจนถึง

เทคโนโลยตีลอดจนขอมลูสารสนเทศ

ตางๆ ที่ตองพรอมและชวยสงเสรมิให

การทำงานมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ

การทำงานที่ดีที่สุด มสีวนชวยให

บุคลากรในองคกรใชศักยภาพของตน 

ในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

10. ปรับโครงสรางพ้ืนฐานขององคกรใน

รูปแบบตางๆ (Infrastructure) ซึง่โครงสราง

พ้ืนฐานขององคกรนั้นรวมตั้งแตอุปกรณ

เครื่องมือที่จำเปนไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจน

ขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่ตองพรอมและ 

ชวยสงเสรมิใหการทำงานมีประสทิธิภาพ  

เพ่ือรองรับการทำงานที่ดีท่ีสดุ มีสวนชวย 

ใหบุคลากรในองคกรใชศักยภาพของตน 

ในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

11. ปรับโครงสรางพ้ืนฐานขององคกร

ในรูปแบบตางๆ (Infrastructure)  

ซึ่งโครงสรางพ้ืนฐานขององคกรนั้น 

รวมตั้งแตอุปกรณเครื่องมือที่จำเปนไป

จนถึงเทคโนโลยีตลอดจนขอมูล

สารสนเทศตางๆ ที่ตองพรอมและชวย

สงเสริมใหการทำงานมปีระสิทธิภาพ 

เพ่ือรองรับการทำงานที่ดีท่ีสดุ มีสวน

ชวยใหบุคลากรในองคกรใชศกัยภาพ

ของตนในการทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

11. พัฒนากระบวนการทำงานที่เปน

ระบบระเบียบ (Process & 

System) มีมาตรฐาน ชัดเจน  

มีข้ันตอนที่เหมาะสม มีการ

ประเมินผล รวมถึงมีการแกไข

จุดบกพรองไดอยางทันทวงที จะทำ

ใหองคกรพัฒนาไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

 

11. พัฒนากระบวนการทำงานที่เปน

ระบบระเบียบ (Process & System) 

มีมาตรฐาน ชัดเจน มีข้ันตอนที่

เหมาะสม มีการประเมินผล รวมถงึมี

การแกไขจุดบกพรองไดอยางทันทวงที 

จะทำใหองคกรพัฒนาไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

 

11. พัฒนากระบวนการทำงานที่เปน

ระบบระเบียบ (Process & System)  

มีมาตรฐาน ชัดเจน มีข้ันตอนที่เหมาะสม 

มีการประเมินผล รวมถึงมีการแกไข

จุดบกพรองไดอยางทันทวงที จะทำให

องคกรพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

11. พัฒนากระบวนการทำงานที่เปนระบบ

ระเบียบ (Process & System) มีมาตรฐาน 

ชัดเจน มีข้ันตอนท่ีเหมาะสม มีการประเมินผล 

รวมถึงมีการแกไขจุดบกพรองไดอยางทันทวงที 

จะทำใหองคกรพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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12. พัฒนากระบวนการทำงานที่เปน

ระบบระเบียบ (Process & System) 

มีมาตรฐาน ชัดเจน มีข้ันตอน 

ที่เหมาะสม มีการประเมินผล  

รวมถึงมีการแกไขจุดบกพรอง 

ไดอยางทันทวงที จะทำใหองคกร

พัฒนาไดอยางมีประสิทธภิาพ 

12. พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Development) 

เพ่ือใหบุคลากรไดใชศักยภาพ 

ของแตละบุคคลอยางเตม็

ความสามารถ นำมาซึ่งคุณภาพ 

ของงานและจิตใจ  

(Life and Performance) 

12. พัฒนาทรัพยากรมนุษย  

(Human Resource Development) 

เพ่ือใหบุคลากรไดใชศักยภาพ 

ของแตละบุคคลอยางเต็มความสามารถ 

นำมาซึ่งคุณภาพของงานและจิตใจ 

(Life and Performance) 

12. พัฒนาทรพัยากรมนุษย  

(Human Resource Development) 

เพ่ือใหบุคลากรไดใชศกัยภาพ 

ของแตละบุคคลอยางเตม็ความสามารถ 

นำมาซึ่งคุณภาพของงานและจิตใจ  

(Life and Performance) 

12. พัฒนาทรพัยากรมนุษย  

(Human Resource Development)  

เพ่ือใหบุคลากรไดใชศกัยภาพของแตละบุคคล

อยางเต็มความสามารถ นำมาซึ่งคุณภาพ 

ของงานและจิตใจ (Life and Performance) 

 

13. พัฒนาทรพัยากรมนุษย  

(Human Resource Development) 

เพ่ือใหบุคลากรไดใชศกัยภาพของแต

ละบุคคลอยางเตม็ความสามารถ  

นำมาซึ่งคุณภาพของงานและจิตใจ 

(Life and Performance) 

 

 

13. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 

(Ecosystem) ที่สงเสริมและสนับสนุน

การเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร

อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมให

หนวยงานภาครัฐมีสภาพแวดลอมและ

ระบบการทำงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

และการพัฒนากรอบความคิดและ

กรอบทักษะ สำหรับการทำงานและ

การดำเนินชีวิตทามกลางความทาทาย

ในยคุดิจิทัลและศตวรรษที่ 22 

13. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 

(Ecosystem) ท่ีสงเสรมิและสนับสนุน

การเรยีนรูและการพัฒนาบุคลากร

อยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสรมิใหหนวยงาน

ภาครัฐมสีภาพแวดลอมและระบบ 

การทำงานที่เอ้ือตอการเรียนรูและ 

การพัฒนากรอบความคดิและกรอบ

ทักษะ สำหรับการทำงานและ 

การดำเนินชีวติทามกลางความทาทาย

ในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 22 

13. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 

(Ecosystem) ที่สงเสริมและสนับสนุน 

การเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร 

อยางตอเน่ือง เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน

ภาครัฐมีสภาพแวดลอมและระบบ 

การทำงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและ 

การพัฒนากรอบความคดิและกรอบทักษะ 

สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิต

ทามกลางความทาทายในยุคดิจิทัล 

และศตวรรษท่ี 22 

13. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 

(Ecosystem) ที่สงเสรมิและสนับสนนุ 

การเรยีนรูและการพัฒนาบุคลากร 

อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสรมิใหหนวยงานภาครัฐ 

มีสภาพแวดลอมและระบบการทำงานท่ีเอ้ือ 

ตอการเรียนรูและการพัฒนากรอบความคิด

และกรอบทักษะ สำหรับการทำงานและ 

การดำเนินชีวิตทามกลางความทาทาย 

ในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 22 
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14. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 

(Ecosystem) ที่สงเสริมและสนับสนุน

การเรยีนรูและการพัฒนาบุคลากร

อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสรมิใหหนวยงาน

ภาครัฐมสีภาพแวดลอมและระบบ 

การทำงานที่เอ้ือตอการเรียนรู 

และการพัฒนากรอบความคดิ 

และกรอบทักษะ สำหรับการทำงาน

และการดำเนินชีวิตทามกลาง 

ความทาทายในยุคดิจิทัล 

และศตวรรษที่ 22 

 

 

14. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) 

การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษ

ที่ 22 และการสรางนวัตกรรม 

ที่ตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจ

ตามแผนการปฏริูปประเทศ  

แผนยุทธศาสตรชาติ ตลอดจน 

การพัฒนาระบบราชการในอนาคต 

เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐมีทักษะ 

ที่จำเปนในการขับเคลื่อนการปฏิรปู

ภาครัฐ สรางผลลัพธเชิงนวตักรรม 

ที่เปนประโยชนตอภาครัฐและ

ประชาชน และการผสานการทำงาน

และการใชชีวิตอยางมีประสิทธภิาพ 

14. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) 

การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษ 

ที่ 22 และการสรางนวัตกรรม 

ที่ตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจ

ตามแผนการปฏริูปประเทศ  

แผนยุทธศาสตรชาติ ตลอดจน 

การพัฒนาระบบราชการในอนาคต 

เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐมีทักษะ 

ที่จำเปนในการขับเคลื่อนการปฏิรปู

ภาครัฐ สรางผลลัพธเชิงนวตักรรม 

ที่เปนประโยชนตอภาครัฐและ

ประชาชน และการผสานการทำงาน

และการใชชีวติอยางมีประสิทธิภาพ 

14. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets)  

การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษ 

ที่ 22 และการสรางนวัตกรรมที่

ตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจ 

ตามแผนการปฏริปูประเทศ  

แผนยุทธศาสตรชาติ ตลอดจน 

การพัฒนาระบบราชการในอนาคต 

เพ่ือใหบุคลากรภาครฐัมีทักษะ 

ที่จำเปนในการขับเคลื่อนการปฏิรปู

ภาครัฐ สรางผลลัพธเชิงนวัตกรรม 

ที่เปนประโยชนตอภาครัฐและประชาชน 

และการผสานการทำงานและการใชชีวิต 

อยางมีประสิทธิภาพ 

14. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงาน

ในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 22 และการสราง

นวัตกรรมทีต่อบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจ

ตามแผนการปฏริปูประเทศ แผนยทุธศาสตร

ชาติ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการ 

ในอนาคต เพื่อใหบุคลากรภาครัฐมีทักษะ 

ที่จำเปนในการขับเคลื่อนการปฏิรปูภาครฐั 

สรางผลลัพธเชิงนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน 

ตอภาครัฐและประชาชน และการผสาน 

การทำงานและการใชชีวิตอยางมีประสิทธภิาพ 

 

15. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) 

การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 

22 และการสรางนวัตกรรมที่

ตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจ

ตามแผนการปฏริปูประเทศ แผน

ยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนการพัฒนา

ระบบราชการในอนาคต เพ่ือให

บุคลากรภาครฐัมีทักษะท่ีจำเปนในการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สราง

ผลลัพธเชิงนวตักรรมท่ีเปนประโยชน 

15. ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมี

กรอบความคดิ (Mindset) ในการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง การมุงเนน

ประโยชนสวนรวมและทำงานบน

หลักคุณธรรม ประยุกตหลักสากล

อยางเหมาะสม และทำงานไดอยาง 

มีประสิทธิภาพในบริบทท่ีขับเคลื่อน

ดวยเทคโนโลยดิีจิทัล เพ่ือให

บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะ 

ในการเปนผูใฝเรยีนรูและพัฒนา  

15. ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบ

ความคดิ (Mindset) ในการเรียนรูและ

พัฒนาตนเอง การมุงเนนประโยชน

สวนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม 

ประยุกตหลักสากลอยางเหมาะสม 

และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในบรบิทท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐมี

คุณลักษณะในการเปนผูใฝเรียนรูและ

พัฒนา ใหความสำคัญกับประโยชน 

15. ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบ

ความคิด (Mindset) ในการเรียนรู 

และพัฒนาตนเอง การมุงเนนประโยชน

สวนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม 

ประยุกตหลักสากลอยางเหมาะสม และ

ทำงานไดอยางมีประสิทธภิาพในบริบท 

ที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดจิิทัล เพ่ือให

บุคลากรภาครฐัมีคณุลักษณะในการเปน

ผูใฝเรียนรูและพัฒนา ใหความสำคัญกับ

ประโยชนสวนรวม ทำงานดวยความเปน 

15. ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิด 

(Mindset) ในการเรยีนรูและพัฒนาตนเอง 

การมุงเนนประโยชนสวนรวมและทำงานบน

หลักคุณธรรม ประยุกตหลักสากลอยาง

เหมาะสม และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในบริบทที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะในการ 

เปนผูใฝเรียนรูและพัฒนา ใหความสำคัญกับ

ประโยชนสวนรวม ทำงานดวยความเปนธรรม

ไมเลือกปฏิบัติ ยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรม  
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

ตอภาครัฐและประชาชน และ 

การผสานการทำงานและการใชชีวิต 

อยางมีประสิทธิภาพ 

ใหความสำคญักับประโยชนสวนรวม 

ทำงานดวยความเปนธรรมไมเลือก

ปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจรยิธรรม 

และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับ 

กับยุคดิจิทัล เพ่ือรวมกันสรางภาครัฐ 

ที่ทันสมัย เปนที่พึ่งของประชาชน 

และเชื่อถือไววางใจได 

สวนรวม ทำงานดวยความเปนธรรม 

ไมเลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐาน

จริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากล 

ที่สอดรับกับยคุดิจิทัล เพ่ือรวมกัน 

สรางภาครัฐท่ีทันสมยั เปนที่พ่ึง 

ของประชาชน และเช่ือถือไววางใจได 

ธรรมไมเลือกปฏิบติั ยึดมั่นในมาตรฐาน

จริยธรรม และมีทศันคติแบบสากล 

ที่สอดรับกับยคุดิจิทัล เพ่ือรวมกัน 

สรางภาครัฐที่ทันสมยั เปนท่ีพึ่ง 

ของประชาชน และเช่ือถือไววางใจได 

และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล 

เพ่ือรวมกันสรางภาครัฐท่ีทันสมัย เปนท่ีพึ่ง 

ของประชาชน และเช่ือถือไววางใจได 

16. ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบ

ความคิด (Mindset) ในการเรียนรูและ

พัฒนาตนเอง การมุงเนนประโยชน

สวนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม 

ประยุกตหลักสากลอยางเหมาะสม 

และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพใน

บริบทที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 

เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะใน

การเปนผูใฝเรียนรูและพัฒนา  

ใหความสำคญักับประโยชนสวนรวม 

ทำงานดวยความเปนธรรมไมเลือก

ปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจรยิธรรม 

และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับ

ยุคดิจิทัล เพ่ือรวมกันสรางภาครัฐ 

ที่ทันสมัย เปนท่ีพึ่งของประชาชน  

และเช่ือถือไววางใจได 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การปราบปรามการกระทำความผิดอนัเกี่ยวกับการกอความไมสงบสขุแกประชาชน (อาทิ ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง อาวุธปน อาวุธสงคราม) 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน            28.4053             29.2575             30.1352             31.0392             31.9704           150.8076  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การยกระดับการปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางในการกระทำความผิดทางดานเศรษฐกิจ  

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(ปอศ.) 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. และ ภ.1-9 

                                                                                                                                         ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     47.5778       ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา ภาษี หลักทรพัย/

ตลาดหลักทรัพย ฉอโกงประชาชน และ

การเงินการธนาคาร โดยการจับกุม/รับ

แจง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไมนอยกวา 

1,350 คดี/ป 

- จับกุมการกระทำความผดิเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา ภาษี หลักทรพัย/

ตลาดหลักทรพัย ฉอโกงประชาชน และ

การเงินการธนาคาร โดยการจับกมุ/รับ

แจง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไมนอยกวา 

1,415 คดี/ป 

จับกุมการกระทำความผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา ภาษี หลักทรพัย/

ตลาดหลักทรพัย ฉอโกงประชาชน และ

การเงินการธนาคาร โดยการจับกมุ/รับ

แจง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไมนอยกวา 

1,480 คดี/ป 

จับกุมการกระทำความผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา ภาษี หลักทรพัย/

ตลาดหลักทรัพย ฉอโกงประชาชน และ

การเงินการธนาคาร โดยการจับกมุ/รับ

แจง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไมนอยกวา 

1,550 คดี/ป 

จับกุมการกระทำความผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา ภาษี หลักทรัพย/

ตลาดหลักทรัพย ฉอโกงประชาชน และ

การเงินการธนาคาร โดยการจับกุม/รับ

แจง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไมนอยกวา 

1,630 คดี/ป 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. จัดอบรม เพ่ิมทักษะ ความรูความ

เขาใจ และสรางความตระหนัก ตืน่ตัว

ในการปฏิบัติหนาที่ใหแกขาราชการ

ตำรวจในสังกัด 

1. จัดอบรม เพ่ิมทักษะ ความรูความ

เขาใจ และสรางความตระหนัก ตืน่ตัว 

ในการปฏิบัติหนาที่ใหแกขาราชการ

ตำรวจในสังกัด 

1. จัดอบรม เพ่ิมทักษะ ความรูความ

เขาใจ และสรางความตระหนัก ตืน่ตัว 

ในการปฏิบัติหนาที่ใหแกขาราชการ

ตำรวจในสังกัด 

1. จัดอบรม เพ่ิมทักษะ ความรูความ

เขาใจ และสรางความตระหนัก ตืน่ตัว 

ในการปฏิบัติหนาที่ใหแกขาราชการ

ตำรวจในสังกัด 

1. จัดอบรม เพ่ิมทักษะ ความรูความ

เขาใจ และสรางความตระหนัก ตืน่ตัว 

ในการปฏิบัติหนาที่ใหแกขาราชการ

ตำรวจในสังกัด 

2. ทบทวนองคความรูอยางตอเนื่อง 

และเพ่ิมเติมองคความใหมใหทันยคุ

ทันสมัย ทั้งทางดานขอกฎหมาย 

พฤติการณของผูกระทำความผิด และ

บริบทอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในโลกปจจุบนั 

2. ทบทวนองคความรูอยางตอเนื่อง และ

เพ่ิมเตมิองคความใหมใหทันยุคทันสมัย 

ทั้งทางดานขอกฎหมาย พฤติการณของ

ผูกระทำความผดิ และบริบทอื่น ๆ  

ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน 

2. ทบทวนองคความรูอยางตอเนื่อง และ

เพ่ิมเตมิองคความใหมใหทันยุคทันสมัย 

ทั้งทางดานขอกฎหมาย พฤติการณของ

ผูกระทำความผดิ และบริบทอื่น ๆ  

ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน 

2. ทบทวนองคความรูอยางตอเนื่อง และ

เพ่ิมเตมิองคความใหมใหทันยุคทันสมัย 

ทั้งทางดานขอกฎหมาย พฤติการณของ

ผูกระทำความผดิ และบริบทอ่ืน ๆ  

ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน 

2. ทบทวนองคความรูอยางตอเนื่อง และ

เพ่ิมเตมิองคความใหมใหทันยุคทันสมัย 

ทั้งทางดานขอกฎหมาย พฤติการณของ

ผูกระทำความผิด และบริบทอ่ืน ๆ  

ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน 



186 
 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

3. สรางความเชื่อมโยง เพ่ิมเครอืขาย 

ในการรวมมือกับหนวยงานขางเคยีง 

ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

3. สรางความเช่ือมโยง เพ่ิมเครือขาย 

ในการรวมมือกับหนวยงานขางเคยีง 

ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

3. สรางความเช่ือมโยง เพ่ิมเครือขาย 

ในการรวมมือกับหนวยงานขางเคยีง 

ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

3. สรางความเช่ือมโยง เพ่ิมเครือขาย 

ในการรวมมือกับหนวยงานขางเคยีง 

ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

3. สรางความเช่ือมโยง เพ่ิมเครือขาย 

ในการรวมมือกับหนวยงานขางเคยีง 

ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภณัฑตาง ๆ  

ที่จำเปนและสามารถนำมาใชประโยชน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ

เจาหนาที ่ตลอดจนระบบเทคโนโลยี

ตาง ๆ ที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเกิด 

ผลการปฏิบติัไดอยางเต็มท่ี 

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภณัฑตาง ๆ  

ที่จำเปนและสามารถนำมาใชประโยชน 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

เจาหนาท่ี ตลอดจนระบบเทคโนโลยีตาง ๆ 

ที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเกิด 

ผลการปฏิบติัไดอยางเต็มที ่

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภณัฑตาง ๆ  

ที่จำเปนและสามารถนำมาใชประโยชน 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

เจาหนาท่ี ตลอดจนระบบเทคโนโลยีตาง ๆ 

ที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเกิด 

ผลการปฏิบติัไดอยางเต็มที ่

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภณัฑตาง ๆ  

ที่จำเปนและสามารถนำมาใชประโยชน 

เพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการทำงานของ

เจาหนาท่ี ตลอดจนระบบเทคโนโลยีตาง ๆ 

ที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเกิด 

ผลการปฏิบติัไดอยางเต็มที ่

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภณัฑตาง ๆ  

ที่จำเปนและสามารถนำมาใชประโยชน 

เพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการทำงานของ

เจาหนาท่ี ตลอดจนระบบเทคโนโลยีตาง ๆ 

ที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเกิด 

ผลการปฏิบัตไิดอยางเต็มท่ี 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การยกระดับการปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางในการกระทำความผิดทางดานเศรษฐกิจ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน           8.9615            9.2303            9.5073            9.7925           10.0862           47.5778  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางดานการคุมครองผูบริโภค 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(ปคบ.) 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. และ ภ.1-9 

                      ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น         33.9880       บาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.คุมครองผูบรโิภค,ปุย,วัตถุ

อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม, อาหารและยา,

เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ไมนอยกวา 900 คดี/ป 

จับกุมการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

พ.ร.บ.คุมครองผูบรโิภค,ปุย,วัตถุ

อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม, อาหารและยา,

เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ

วชิาชีพเวชกรรม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ไมนอยกวา 945 คดี/ 

จับกุมการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

พ.ร.บ.คุมครองผูบรโิภค,ปุย,วัตถุ

อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม, อาหารและยา,

เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ

วชิาชีพเวชกรรม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ไมนอยกวา 990 คดี/ป 

จับกุมการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค,ปุย,วัตถุ

อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, อาหารและยา,

เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ

วชิาชีพเวชกรรม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ไมนอยกวา 1,040 คดี/ป 

จับกุมการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

พ.ร.บ.คุมครองผูบรโิภค,ปุย,วัตถุ

อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม, อาหารและยา,

เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ

วชิาชีพเวชกรรม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียว 

ไมนอยกวา 1,090 คดี/ป 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวธีิ

ปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สืบสวน 

ปราบปราม สอบสวน คดีคุมครอง

ผูบริโภคการขายสินคาหรือบริการ 

ทางออนไลน 

1. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวธีิ

ปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สืบสวน 

ปราบปราม สอบสวน คดีคุมครอง

ผูบริโภคการขายสินคาหรือบริการ 

ทางออนไลน 

1. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวธีิ

ปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สืบสวน 

ปราบปราม สอบสวน คดีคุมครอง

ผูบริโภคการขายสินคาหรือบริการ 

ทางออนไลน 

1. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวิธี

ปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สืบสวน 

ปราบปราม สอบสวน คดีคุมครอง

ผูบริโภคการขายสินคาหรือบริการ 

ทางออนไลน 

1. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และวิธี

ปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สืบสวน 

ปราบปราม สอบสวน คดีคุมครอง

ผูบริโภคการขายสินคาหรือบริการ 

ทางออนไลน 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

2. จัดหา เครื่องมือ เคร่ืองใช

ยานพาหนะ อาวุธยทุโธปกรณอาคาร

สถานที่และพ้ืนที่จัดเก็บของกลาง  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ

เจาหนาที่และอำนวยความสะดวก

ผูรับบริการ 

2. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใชยานพาหนะ 

อาวุธยทุโธปกรณอาคารสถานที ่

และพ้ืนที่จัดเก็บของกลาง เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธภิาพการทำงานของเจาหนาที่

และอำนวยความสะดวกผูรับบริการ 

2. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใชยานพาหนะ 

อาวุธยทุโธปกรณอาคารสถานที ่

และพ้ืนที่จัดเก็บของกลาง เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธภิาพการทำงานของเจาหนาที่

และอำนวยความสะดวกผูรับบริการ 

2. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใชยานพาหนะ 

อาวุธยทุโธปกรณอาคารสถานที ่

และพ้ืนที่จัดเก็บของกลาง เพื่อเพ่ิม

ประสิทธภิาพการทำงานของเจาหนาที่

และอำนวยความสะดวกผูรบับริการ 

2. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใชยานพาหนะ 

อาวุธยทุโธปกรณอาคารสถานที ่

และพ้ืนที่จัดเก็บของกลาง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการทำงานของเจาหนาที่

และอำนวยความสะดวกผูรบับริการ 

3. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่

เก่ียวของในการตรวจพิสจูนของกลาง 

เพ่ือนำผลท่ีไดไปใชเปนพยานหลักฐาน

ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ

ดำเนินคดีอาญา กับผูกระทำความผิด

กอนท่ีจะสงฟองผูตองหาไปยังพนกังาน

อัยการ  ซึ่งผลตรวจพิสูจนหรือตรวจ

วิเคราะหดังกลาว ถือเปนยานหลกัฐาน

ที่สำคัญ ทำใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพไมลาชา 

3. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่

เก่ียวของในการตรวจพิสจูนของกลาง 

เพ่ือนำผลทีไ่ดไปใชเปนพยานหลักฐาน

ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ

ดำเนินคดีอาญา กับผูกระทำความผิด

กอนที่จะสงฟองผูตองหาไปยังพนักงาน

อัยการ  ซึ่งผลตรวจพสูิจนหรือตรวจ

วเิคราะหดังกลาว ถือเปนพยานหลักฐาน

ที่สำคัญ ทำใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพไมลาชา 

3. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่

เก่ียวของในการตรวจพิสจูนของกลาง 

เพ่ือนำผลทีไ่ดไปใชเปนพยานหลักฐาน

ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ

ดำเนินคดีอาญา กับผูกระทำความผิด

กอนที่จะสงฟองผูตองหาไปยังพนักงาน

อัยการ  ซึ่งผลตรวจพสูิจนหรือตรวจ

วเิคราะหดังกลาว ถือเปนพยานหลักฐาน

ที่สำคัญ ทำใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพไมลาชา 

3. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่

เก่ียวของในการตรวจพิสูจนของกลาง 

เพ่ือนำผลทีไ่ดไปใชเปนพยานหลักฐาน

ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ

ดำเนินคดีอาญา กับผูกระทำความผิด

กอนที่จะสงฟองผูตองหาไปยังพนกังาน

อัยการ  ซึ่งผลตรวจพสูิจนหรือตรวจ

วเิคราะหดังกลาว ถือเปนพยานหลักฐาน

ที่สำคัญ ทำใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพไมลาชา 

3. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในการตรวจพิสจูนของกลาง 

เพ่ือนำผลทีไ่ดไปใชเปนพยานหลักฐาน

ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ

ดำเนินคดีอาญา กับผูกระทำความผิด

กอนที่จะสงฟองผูตองหาไปยังพนกังาน

อัยการ  ซึ่งผลตรวจพสูิจนหรือตรวจ

วเิคราะหดังกลาว ถือเปนพยานหลักฐาน

ที่สำคัญ ทำใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพไมลาชา 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลผูประกอบ

ธุรกิจนำเขา-สงออก ผลิตและจำหนาย

สินคาและบริการ ผูใหบริการการชำระ

เงินออนไลน ผูประกอบการสงสินคา 

เพ่ือยกระดับการคุมครองผูบริโภค 

ใหมีประสิทธิครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลผูประกอบ

ธรุกิจนำเขา-สงออก ผลิตและจำหนาย

สินคาและบริการ ผูใหบริการการชำระ

เงนิออนไลน ผูประกอบการสงสินคา 

เพ่ือยกระดับการคุมครองผูบริโภค 

ใหมีประสิทธคิรอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

โดยการสรางความเช่ือมโยง  

ในการรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลผูประกอบ

ธรุกิจนำเขา-สงออก ผลิตและจำหนาย

สินคาและบริการ ผูใหบริการการชำระ

เงนิออนไลน ผูประกอบการสงสินคา 

เพ่ือยกระดับการคุมครองผูบริโภค 

ใหมีประสิทธคิรอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

โดยการสรางความเช่ือมโยง  

ในการรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลผูประกอบ

ธรุกิจนำเขา-สงออก ผลิตและจำหนาย

สินคาและบริการ ผูใหบริการการชำระ

เงนิออนไลน ผูประกอบการสงสินคา 

เพ่ือยกระดับการคุมครองผูบริโภค 

ใหมีประสิทธคิรอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

โดยการสรางความเช่ือมโยงในการรวมมือ 

กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 

และเอกชน 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลผูประกอบ

ธรุกิจนำเขา-สงออก ผลิตและจำหนาย

สินคาและบริการ ผูใหบริการการชำระ

เงนิออนไลน ผูประกอบการสงสินคา 

เพ่ือยกระดับการคุมครองผูบริโภค 

ใหมีประสิทธคิรอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

โดยการสรางความเช่ือมโยงในการรวมมือ 

กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 

และเอกชน 

5. จัดทำสื่อรณรงคเสรมิสรางการ

เรยีนรูของผูบรโิภคใหมีความตระหนัก

ในสิทธิหนาที่และมภูีมิคุมกัน 

ในการบริโภคและซื้อสินคาเพ่ิมมากข้ึน 

5. จัดทำสื่อรณรงคเสรมิสรางการเรียนรู

ของผูบริโภคใหมีความตระหนักในสิทธิ

หนาท่ีและมภูีมิคุมกันในการบรโิภค 

และซื้อสินคาเพ่ิมมากข้ึน 

5. จัดทำสื่อรณรงคเสรมิสรางการเรียนรู

ของผูบริโภคใหมีความตระหนักในสิทธิ

หนาท่ีและมภูีมิคุมกันในการบรโิภค 

และซื้อสินคาเพ่ิมมากขึ้น 

5. จัดทำสื่อรณรงคเสรมิสรางการเรียนรู

ของผูบริโภคใหมีความตระหนักในสิทธิ

หนาท่ีและมภูีมิคุมกันในการบรโิภค 

และซื้อสินคาเพ่ิมมากขึ้น 

5. จัดทำสื่อรณรงคเสรมิสรางการเรียนรู

ของผูบริโภคใหมีความตระหนักในสิทธิ

หนาท่ีและมภูีมิคุมกันในการบรโิภค 

และซื้อสินคาเพ่ิมมากขึ้น 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดเีฉพาะทางดานการคุมครองผูบริโภค   

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน  6.4018   6.5939   6.7917   6.9954   7.2053   33.9880  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(ปทส.) 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. และ ภ.1 – 9 

                                 ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น      375.8550     ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

การจับกุมการกระทำความผดิเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ไมนอยกวา 4,150 คด ี

การจับกุมการกระทำความผดิเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ไมนอยกวา  4,160  คด ี

การจับกุมการกระทำความผดิเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ไมนอยกวา 4,170  คด ี

การจับกุมการกระทำความผดิเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ไมนอยกวา 4,170  คด ี

การจับกุมการกระทำความผดิเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ไมนอยกวา 4,170  คด ี

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. ออกตรวจเพ่ือปองกันปราบปราม 

การกระทำความผดิเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

1. ออกตรวจเพ่ือปองกันปราบปราม 

การกระทำความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ในพื้นที่รับผิดชอบ 

1. ออกตรวจเพ่ือปองกันปราบปราม 

การกระทำความผดิเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ในพื้นที่รับผิดชอบ 

1. ออกตรวจเพ่ือปองกันปราบปราม 

การกระทำความผดิเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ในพื้นที่รับผิดชอบ 

1. ออกตรวจเพ่ือปองกันปราบปราม 

การกระทำความผดิเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

ในพื้นที่รับผิดชอบ 

2. จัดใหมีการฝกอบรมขาราชการตำรวจ

ในสังกัดเพื่อใหเกิดความรูความชำนาญใน

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของอยาง

สม่ำเสมอ จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

2. จัดใหมีการฝกอบรมขาราชการตำรวจ 

ในสังกัดเพ่ือใหเกิดความรูความชำนาญ 

ในระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

อยางสม่ำเสมอ จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

2. จัดใหมีการฝกอบรมขาราชการตำรวจ 

ในสังกัดเพ่ือใหเกิดความรูความชำนาญ 

ในระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

อยางสม่ำเสมอ จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

2. จัดใหมีการฝกอบรมขาราชการตำรวจ 

ในสังกัดเพ่ือใหเกิดความรูความชำนาญ 

ในระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

อยางสม่ำเสมอ จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

2. จัดใหมีการฝกอบรมขาราชการตำรวจ 

ในสังกัดเพ่ือใหเกิดความรูความชำนาญ 

ในระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

อยางสม่ำเสมอ จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

3. สรางเครือขายภาคประชาชน ชุมชน

ใหมีสวนรวมในการปองกันและแกไข

ปญหา การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3. สรางเครือขายภาคประชาชน ชุมชน

ใหมีสวนรวมในการปองกันและแกไข

ปญหา การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3. จัดหายานพาหนะในการออกตรวจ

สืบสวนปราบปรามใหครอบคลุมทกุ ๆ 

จังหวัด 

3. นำเทคโนโลยีสมยัใหมมาใชในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน อุปกรณคอมพิวเตอร

แบบพกพา ระบบสารสนเทศการจัดเก็บ

ฐานขอมูลดานตาง ๆ 

3. จัดฝกอบรมใหกับเครือขายภาค

ประชาชน/ ชุมชนใหเปนแนวรวมในการ

ปองกันและแกไขปญหา การทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

 4. นำเทคโนโลยีสมยัใหมมาใชในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน อุปกรณคอมพิวเตอร

แบบพกพา ระบบสารสนเทศการจัดเก็บ

ฐานขอมูลดานตาง ๆ (Big data) 

4. จัดหาอุปกรณในการตรวจพื้นที่ปา      

(โดรน) เพื่อสืบสวนปองกันปราบปราม

การกระทำผิดเก่ียวกับการบุกรุก ทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. จัดฝกอบรมใหกับเครือขายภาค

ประชาชน/ ชุมชนใหเปนแนวรวม 

ในการปองกันและแกไขปญหา  

การทำลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

4. ปรับปรุง แกไข ปญหาอุปสรรค  

จากการดำเนินการทีผ่านมาและนำมา 

มาวเิคราะหและหาแนวทางในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหสำเร็จลุลวงตามตัวช้ีวัดที่กำหนด 

  5. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมลูใหมี

ความทันสมัย เพ่ือใหนำขอมูลมาใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. นำขอมูลจากระบบที่จัดเก็บ 

(Database) มาวิเคราะห เพ่ือเปน

แนวทางในการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

  6. จัดฝกอบรมใหกับเครือขายภาค 

ประชาชน/ ชุมชนใหเปนแนวรวม 

ในการปองกันและแกไขปญหา 

การทำลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

  

  7. ยกระดับความรวมมือในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมขามชาต ิ

ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รูปแบบตาง ๆ ระหวางหนวยงาน 

ที่เก่ียวของท้ังภายในประเทศ 

และตางประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร เพ่ือนำไปสูการปฏิบติัใหเกิด

ประสิทธภิาพ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          70.7940           72.9178           75.1054           77.3585           79.6793         375.8550  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(ปปป.) 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: บช.น. และ ภ.1-9 

                                                                                                                                ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น             52.0715        ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถ

ทำสำนวนสง ป.ป.ช. ใหดำเนินการตาม

กฎหมายไมนอยกวา 50 คดี/ป 

การสืบสวนและสอบสวนคดีที ่สามารถ

ทำสำนวนสง ป.ป.ช. ใหดำเนินการตาม

กฎหมายไมนอยกวา 65 คดี/ป 

การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถ

ทำสำนวนสง ป.ป.ช. ใหดำเนินการตาม

กฎหมายไมนอยกวา 65 คดี/ป 

การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถ

ทำสำนวนสง ป.ป.ช. ใหดำเนินการตาม

กฎหมายไมนอยกวา 65 คดี/ป 

การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถ

ทำสำนวนสง ป.ป.ช. ใหดำเนินการตาม

กฎหมายไมนอยกวา 65 คดี/ป 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา

บุคลากรในการปองกัน ปราบปราม 

สืบสวนสอบสวน รวบรวม

พยานหลักฐานในคด ี การกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

1. เพ่ิมประสิทธภิาพและพัฒนาบคุลากร

ในการปองกัน ปราบปราม สืบสวน

สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 

ในคดีการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ในวงราชการ 

1. เพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนาบคุลากร

ในการปองกัน ปราบปราม สืบสวน

สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 

ในคดีการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ในวงราชการ 

1. เพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนาบคุลากร

ในการปองกัน ปราบปราม สืบสวน

สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 

ในคดีการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ในวงราชการ 

1. เพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนาบคุลากร

ในการปองกัน ปราบปราม สืบสวน

สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 

ในคดีการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ในวงราชการ 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล และ

เช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล และเชื่อมโยง

ขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล และเชื่อมโยง

ขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล และเชื่อมโยง

ขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล และเชือ่มโยง

ขอมูลกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแล และเรงรัดผลการปฏิบัต ิ

ในการดำเนินงานสืบสวนสอบสวน  

รวบรวมพยานหลักฐานในคด ี  

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแล และเรงรัดผลการปฏิบัต ิ

ในการดำเนินงานสบืสวนสอบสวน  

รวบรวมพยานหลักฐานในคด ี  

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแล และเรงรัดผลการปฏิบัต ิ

ในการดำเนินงานสบืสวนสอบสวน  

รวบรวมพยานหลักฐานในคด ี  

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแล และเรงรัดผลการปฏิบัต ิ

ในการดำเนินงานสบืสวนสอบสวน  

รวบรวมพยานหลักฐานในคด ี  

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแล และเรงรดัผลการปฏิบัต ิ

ในการดำเนินงานสบืสวนสอบสวน  

รวบรวมพยานหลักฐานในคด ี  
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

4. บูรณาการความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เก่ียวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือการปองกัน 

ปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ในวงราชการ     

4. บูรณาการความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือการปองกัน 

ปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ในวงราชการ     

4. บูรณาการความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือการปองกัน 

ปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ในวงราชการ     

4. บูรณาการความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือการปองกัน 

ปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ในวงราชการ     

4. บูรณาการความรวมมือและประสาน

การปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อการปองกัน 

ปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ในวงราชการ     

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช อาวธุ

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ และ 

นำเทคโนโลยมีาใชในการปฏิบัติงาน 

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช อาวุธ

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ และ 

นำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช อาวุธ

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ และ 

นำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช อาวุธ

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ และ 

นำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช อาวุธ

ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ และ 

นำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน           9.8079           10.1021           10.4052           10.7174           11.0389           52.0715  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

เปนองคการนำสมัย มีมาตรฐานสากล 

และเขาสูระบบราชการไทย 4.0 

ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ไมนอยกวา รอยละ …* 

สยศ.ตร.(ยศ.) 80 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานการจัดการองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย  

ไมนอยกวารอยละ … 

สยศ.ตร.(ยศ.) 80 80 80 80 80 

ความสำเร็จในการพฒันาองคการใหทันสมัย เปดกวาง มีขีดสมรรถนะสูง  

ไมนอยกวารอยละ ... 

สยศ.ตร.(ยศ.) 80 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานการพฒันาองคกรเพ่ือเปนระบบราชการไทย 4.0 

บรรลุผลตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ... 

สยศ.ตร.(ยศ.) 70 70 73 74 75 

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร

สยศ.ตร.(ยศ.) 

ยุทธศาสตรที ่4  พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก  

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดองคกร การสงกำลังบำรุงมคีวามพรอมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในหนวยงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่4.2 การพฒันาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

   ประเด็นยุทธศาสตรที ่4.3 การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการจัดองคกร การสงกำลังบำรงุมีความพรอม

และนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชในหนวยงาน 

เปาหมายยอยยุทธศาสตรท่ี 4.1 

การจัดองคกรมีความเหมาะสมการสงกำลังบำรุง 

มีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

และนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชในหนวยงาน 

ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบรหิารงานของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิไมนอยกวารอยละ ... * 

สยศ.ตร.(ยศ.)/สยศ.ตร.(วจ.) 

 

80 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานการพฒันาองคกรเพ่ือเปนระบบ

ราชการไทย 4.0 บรรลุผลตามเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ … 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

 

70 70 73 74 75 

ระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของสำนักงานตำรวจแหงชาติมีสัดสวน

หนวยงานอยูในระดับ... ตามกรอบการวัดของสำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (สพร.) 

สทส. กลุม 

High 

กลุม 

High 

กลุม 

High 

TOP 

5 ของ

กลุม 

High 

TOP 

5 ของ

กลุม 

High 

ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจ

แหงชาต ิไมนอยกวา รอยละ ...* 

สทส. 75 80 85 87 90 

เร่ืองภายใตประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 5 เร่ือง ไดแก  

      1. การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

      2. การพัฒนาองคกรเพื่อเปนระบบราชการไทย 4.0 

      3. การพัฒนางานดานการสงกำลังบำรุง     

      4. การจัดทำขอมูลสำคัญภาครัฐและขอมูลเปดรองรับการเช่ือมโยงขอมูลในรปูแบบดิจทิลั 

      5. การใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการปฏิบัติงานและการบริการเปนดิจิทลัสำหรับประชาชน 
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เร่ือง :  การบริหารจดัการเพื่อพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0   

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ยศ.) 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: สงป. สยศ.ตร. สท. สลก.ตร.  สบร. สทส. สตส. และ ตท.                                ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น        42.7561    ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัย  

สูระบบราชการไทย 4.0 บรรลุผลสำเรจ็

ตามเปาหมาย รอยละ 100 

ผลการดำเนินงานในการบริหารจดัการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบ

ราชการไทย 4.0 บรรลุผลสำเร็จ 

ตามเปาหมาย รอยละ 100 

ผลการดำเนินงานในการบริหารจดัการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบ

ราชการไทย 4.0 บรรลุผลสำเร็จ 

ตามเปาหมาย รอยละ 100 

ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบ

ราชการไทย 4.0 บรรลผุลสำเร็จ 

ตามเปาหมาย รอยละ 100 

ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบ

ราชการไทย 4.0 บรรลผุลสำเร็จ 

ตามเปาหมาย รอยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองคกร 

ใหทันสมัยสูระบบราชการไทย 4.0 

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกร 

ใหทันสมัยสูระบบราชการไทย 4.0 

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกร 

ใหทันสมัยสูระบบราชการไทย 4.0 

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกร 

ใหทันสมัยสูระบบราชการไทย 4.0 

1. วิเคราะห และพัฒนาแนวทาง 

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองคกร 

ใหทันสมัยสูระบบราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วธิีการและ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจัดการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ

ราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการและ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจัดการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ

ราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการและ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจัดการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ

ราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการและ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจัดการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ

ราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการและ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจัดการ

เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ

ราชการไทย 4.0 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน

การประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ี

เก่ียวของ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน

การประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ี

เก่ียวของ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน

การประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ี

เก่ียวของ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน

การประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ี

เก่ียวของ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน

การประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ี

เกี่ยวของ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 

การรวบรวมขอมูลและประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

พัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ 

ราชการไทย 4.0 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 

การรวบรวมขอมูลและประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

พัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ 

ราชการไทย 4.0 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 

การรวบรวมขอมูลและประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

พัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ 

ราชการไทย 4.0 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 

การรวบรวมขอมูลและประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

พัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ 

ราชการไทย 4.0 

4. สรางเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 

การรวบรวมขอมูลและประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

พัฒนาองคกรใหทันสมัยสูระบบ 

ราชการไทย 4.0 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การบริหารัดการเพื่อพฒันาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน           8.0533            8.2949            8.5437            8.8001            9.0641           42.7561  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การพัฒนาองคกรเพื่อเปนระบบราชการไทย 4.0                                                               

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

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด 

ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น        10,532.9124       ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ดานพัฒนาองคกรเพ่ือเปนระบบ

ราชการไทย 4.0 บรรลุผลตามเปาหมาย 

ไมนอยกวา รอยละ 70 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานพัฒนา

องคกรเพ่ือเปนระบบราชการไทย 4.0

บรรลผุลตามเปาหมาย ไมนอยกวา   

รอยละ 70 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานพัฒนา

องคกรเพ่ือเปนระบบราชการไทย 4.0  

บรรลผุลตามเปาหมาย ไมนอยกวา   

รอยละ 73 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานพัฒนา

องคกรเพื่อเปนระบบราชการไทย 4.0

บรรลผุลตามเปาหมาย ไมนอยกวา   

รอยละ 74 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานพัฒนา

องคกรเพื่อเปนระบบราชการไทย 4.0 

บรรลผุลตามเปาหมาย ไมนอยกวา   

รอยละ 75 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

เชิงยุทธศาสตร แผนปฏิบติัราชการ 

และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

รวมถึงระบบการควบคุมภายในและ 

การบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

เชิงยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 

และแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  

รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิ

1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

เชิงยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 

และแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  

รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิ

1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

เชิงยุทธศาสตร แผนปฏิบติัราชการ 

และแผนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ  

รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิ

1. พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการ 

เชิงยทุธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 

และแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิ

2. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและ 

พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  

เพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ  

พ.ศ. 2565 

2. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและ 

พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  

เพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาต ิ 

พ.ศ. 2565 

2. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและ 

พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  

เพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาต ิ 

พ.ศ. 2565 

2. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและ 

พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  

เพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาต ิ 

พ.ศ. 2565 

2. ปรับปรุงโครงสรางองคกรและ 

พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  

เพ่ือรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาต ิ 

พ.ศ. 2565 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

3. พัฒนาระบบงานวิจัยใหสามารถ

นำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบงานวิจัยใหสามารถ

นำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบงานวิจัยใหสามารถ

นำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบงานวิจัยใหสามารถ

นำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบงานวิจัยใหสามารถ

นำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางเปนรูปธรรม 

4. พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ 

การเงินและการบัญชีใหเหมาะสม 

กับภารกิจที่รับผิดชอบเปนไป 

ตามเปาหมาย 

4. พัฒนาระบบวธิกีารงบประมาณ 

การเงินและการบัญชีใหเหมาะสม 

กับภารกิจที่รับผิดชอบเปนไป 

ตามเปาหมาย 

4. พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ 

การเงินและการบัญชีใหเหมาะสม 

กับภารกิจที่รับผิดชอบเปนไป 

ตามเปาหมาย 

4. พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ 

การเงินและการบัญชีใหเหมาะสม 

กับภารกิจที่รับผิดชอบเปนไป 

ตามเปาหมาย 

4. พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ 

การเงินและการบัญชีใหเหมาะสม 

กับภารกิจที่รับผิดชอบเปนไป 

ตามเปาหมาย 

5. สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูล

กลางขององคกร (Big Data)  

ใหครอบคลุมทุกหนวยงานและทันสมัย 

เช่ือมโยงกันสวนราชการอื่นได 

5. สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง

ขององคกร (Big Data) ใหครอบคลุม 

ทุกหนวยงานและทันสมัย เช่ือมโยงกัน

สวนราชการอื่นได 

5. สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง

ขององคกร (Big Data) ใหครอบคลุม 

ทุกหนวยงานและทันสมัย เช่ือมโยงกัน

สวนราชการอื่นได 

5. สรางและพัฒนาระบบฐานขอมลูกลาง

ขององคกร (Big Data) ใหครอบคลุม 

ทุกหนวยงานและทันสมัย เช่ือมโยงกัน

สวนราชการอื่นได 

5. สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง

ขององคกร (Big Data) ใหครอบคลุม 

ทุกหนวยงานและทันสมัย เช่ือมโยงกัน

สวนราชการอื่นได 

6. พัฒนาการบริการเดิมและสราง

บริการใหมทีส่อดคลองเหมาะสม 

กับสถานการณและขับเคลื่อน 

โดยความตองการของประชาชน  

ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ   

6. พัฒนาการบริการเดิมและสรางบริการ

ใหมที่สอดคลองเหมาะสม 

กับสถานการณและขับเคล่ือน 

โดยความตองการของประชาชน  

ภาคธรุกิจ และผูใชบริการ   

6. พัฒนาการบริการเดิมและสรางบริการ

ใหมที่สอดคลองเหมาะสม 

กับสถานการณและขับเคล่ือน 

โดยความตองการของประชาชน  

ภาคธรุกิจ และผูใชบริการ   

6. พัฒนาการบริการเดิมและสรางบริการ

ใหมที่สอดคลองเหมาะสม 

กับสถานการณและขับเคลื่อน 

โดยความตองการของประชาชน  

ภาคธรุกิจ และผูใชบริการ   

6. พัฒนาการบริการเดิมและสรางบริการ

ใหมที่สอดคลองเหมาะสม 

กับสถานการณและขับเคลื่อน 

โดยความตองการของประชาชน  

ภาคธรุกิจ และผูใชบริการ   

7. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอ

ความเห็นตอการดำเนินงาน 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ไดอยางสะดวกและทันสถานการณ 

7. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอ

ความเห็นตอการดำเนินงาน 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ไดอยางสะดวกและทันสถานการณ 

7. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอ

ความเห็นตอการดำเนินงาน 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ไดอยางสะดวกและทันสถานการณ 

7. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอ

ความเห็นตอการดำเนินงาน 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ไดอยางสะดวกและทันสถานการณ 

7. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอ

ความเห็นตอการดำเนินงาน 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ไดอยางสะดวกและทันสถานการณ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสราง

องคกรและออกแบบระบบ 

การบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน 

คลองตัว กระชับ ทันสมยั ปราศจาก

ความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ 

8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสราง

องคกรและออกแบบระบบ 

การบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน 

คลองตัว กระชับ ทันสมยั ปราศจาก

ความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ 

8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสราง

องคกรและออกแบบระบบ 

การบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน 

คลองตัว กระชับ ทันสมยั ปราศจาก

ความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ 

8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสราง

องคกรและออกแบบระบบ 

การบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน 

คลองตัว กระชับ ทนัสมยั ปราศจาก

ความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ 

8. ปรับเปลี่ยนรปูแบบการจัดโครงสราง

องคกรและออกแบบระบบ 

การบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน 

คลองตัว กระชับ ทันสมยั ปราศจาก

ความซำ้ซอนของการดำเนินภารกิจ 

9. สรางผูนำทางยุทธศาสตร 

ในสำนักงานตำรวจแหงชาตทิุกระดับ 

อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

9. สรางผูนำทางยุทธศาสตร 

ในสำนักงานตำรวจแหงชาตทิุกระดับ 

อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

9. สรางผูนำทางยุทธศาสตร 

ในสำนักงานตำรวจแหงชาตทิุกระดับ 

อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

9. สรางผูนำทางยทุธศาสตร 

ในสำนักงานตำรวจแหงชาตทิุกระดับ 

อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

9. สรางผูนำทางยุทธศาสตร 

ในสำนักงานตำรวจแหงชาตทิุกระดับ 

อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 

และการประชาสัมพันธ สรางการรับรู

และเขาใจการดำเนินงานของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติในรูปแบบตาง ๆ  

ใหทันตอสถานการณ 

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 

และการประชาสัมพันธ สรางการรับรู

และเขาใจการดำเนินงานของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติในรูปแบบตาง ๆ  

ใหทันตอสถานการณ 

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 

และการประชาสัมพันธ สรางการรับรู

และเขาใจการดำเนินงานของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติในรูปแบบตาง ๆ  

ใหทันตอสถานการณ 

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 

และการประชาสัมพันธ สรางการรับรู

และเขาใจการดำเนินงานของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติในรูปแบบตาง ๆ  

ใหทันตอสถานการณ 

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 

และการประชาสัมพันธ สรางการรับรู

และเขาใจการดำเนินงานของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติในรปูแบบตาง ๆ  

ใหทันตอสถานการณ 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การพัฒนาองคกรเพื่อเปนระบบราชการไทย 4.0 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน      1,983.9222       2,043.4399       2,104.7431       2,167.8854       2,232.9219     10,532.9124  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การพัฒนางานดานการสงกำลังบำรุง                                                                         

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สกบ. 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น        817.2039513         ลานบาท                                             

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณได 

ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจาย  

ไมนอยกวารอยละ 90 

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณได 

ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจาย  

ไมนอยกวารอยละ 90 

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณได 

ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจาย  

ไมนอยกวารอยละ 90 

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณได 

ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจาย  

ไมนอยกวารอยละ 90 

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณได 

ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจาย  

ไมนอยกวารอยละ 90 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. จัดทำ ปรับปรงุ กำหนดกรอบอัตรา

พัสดุประจำหนวยใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาติ (สภ./สน.) 

1. จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตรา

พัสดุประจำหนวยใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ(ภ.จว./บก.น.) 

1. จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตรา

พัสดุประจำหนวยใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ(ภ.จว./บก.น.) 

1. จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตรา

พัสดุประจำหนวยใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาติ (ภ.1-9/บช.น.) 

1. จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตรา

พัสดุประจำหนวยใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ(ภ.1-9/บช.น.) 

2. วิเคราะห รวบรวม เสนอคำขอ

งบประมาณรายจายประจำป  

ดานสงกำลังบำรุง 

2. วิเคราะห รวบรวม เสนอคำขอ

งบประมาณรายจายประจำป  

ดานสงกำลังบำรุง 

2. วิเคราะห รวบรวม เสนอคำขอ

งบประมาณรายจายประจำป  

ดานสงกำลังบำรุง 

2. วิเคราะห รวบรวม เสนอคำขอ

งบประมาณรายจายประจำป  

ดานสงกำลังบำรุง 

2. วิเคราะห รวบรวม เสนอคำขอ

งบประมาณรายจายประจำป  

ดานสงกำลังบำรุง 

3. ติดตาม เรงรัด สรุปรายงานผลการ

บันทึกขอมูลพัสดุในระบบฐานขอมูล 

POLIS ของทุกหนวยในสังกัดสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิ

3. ติดตาม เรงรัด สรุปรายงานผลการ

บันทึกขอมูลพัสดุในระบบฐานขอมูล 

POLIS ของทุกหนวยในสังกัดสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิ

3. ติดตาม เรงรดั สรุปรายงานผลการ

บันทึกขอมูลพัสดุในระบบฐานขอมูล 

POLIS ของทุกหนวยในสังกัดสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิ

3. ติดตาม เรงรัด สรุปรายงานผลการ

บันทึกขอมูลพัสดุในระบบฐานขอมูล 

POLIS ของทุกหนวยในสังกัดสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิ

3. ติดตาม เรงรัด สรุปรายงานผลการ

บันทึกขอมูลพัสดุในระบบฐานขอมูล 

POLIS ของทุกหนวยในสังกัดสำนักงาน

ตำรวจแหงชาต ิ
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

4. จัดหาสิ่งอุปกรณ เครื่องมือเครือ่งใช

ที่ทันสมัยใหเพียงพอเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ  

 4. จัดหาสิ่งอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใช 

ที่ทันสมัยใหเพียงพอเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ  

 4. จัดหาสิ่งอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใช 

ที่ทันสมัยใหเพียงพอเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ  

 4. จัดหาสิ่งอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใช 

ที่ทันสมัยใหเพียงพอเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ  

 4. จัดหาสิ่งอุปกรณ เคร่ืองมือเครือ่งใช 

ที่ทันสมัยใหเพียงพอเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ  

5. ฝกอบรมและสัมมนาบุคลากร

ผูปฏิบัติงานดานสงกำลังบำรุง  

เพ่ือพัฒนาเสรมิสรางศักยภาพ 

การปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบยีบ 

ที่เก่ียวของ 

5. ฝกอบรมและสมัมนาบุคลากร

ผูปฏิบัติงานดานสงกำลังบำรุง  

เพ่ือพัฒนาเสรมิสรางศักยภาพ 

การปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบยีบ 

ที่เก่ียวของ 

5. ฝกอบรมและสมัมนาบุคลากร

ผูปฏิบัติงานดานสงกำลังบำรุง  

เพ่ือพัฒนาเสรมิสรางศักยภาพ 

การปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบยีบ 

ที่เก่ียวของ 

5. ฝกอบรมและสมัมนาบุคลากร

ผูปฏิบัติงานดานสงกำลังบำรุง  

เพ่ือพัฒนาเสรมิสรางศักยภาพ 

การปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบยีบ 

ที่เก่ียวของ 

5. ฝกอบรมและสมัมนาบุคลากร

ผูปฏิบัติงานดานสงกำลังบำรุง  

เพ่ือพัฒนาเสรมิสรางศักยภาพ 

การปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบยีบ 

ที่เก่ียวของ 

6. จัดทำระบบฐานขอมลู 

ดานการสงกำลังบำรุง   

6. จัดทำระบบฐานขอมลู 

ดานการสงกำลังบำรุง   

6. จัดทำระบบฐานขอมลู 

ดานการสงกำลังบำรุง   

6. จัดทำระบบฐานขอมลู 

ดานการสงกำลังบำรุง   

6. จัดทำระบบฐานขอมลู 

ดานการสงกำลังบำรุง   
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การพัฒนางานดานการสงกำลังบำรุง 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน 153.9241 158.54 163.30 168.20 173.24 817.2039513 

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การจัดทำขอมูลสำคัญภาครัฐและขอมูลเปดรองรับการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัล           

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สทส. 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด 

       ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น              2,052.1636   ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาต ิจัดใหมีการบริการชุดขอมูล

สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดขอมลูที่

สามารถเปดเผยใหแกหนวยงานที่

เก่ียวของ (โดย DCIO สำนักงานตำรวจ

แหงชาต ิใหความเห็นชอบ) ไมนอยกวา  

หนวยละ 1 ชุดขอมูล 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาติจัดใหมีการบริการชุดขอมลู

สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดขอมลูที่สามารถ

เปดเผยใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ  

(โดย DCIO สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ใหความเห็นชอบ) ไมนอยกวา  

หนวยละ 1 ชุดขอมูล 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาติจัดใหมีการบริการชุดขอมลู

สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดขอมลูที่สามารถ

เปดเผยใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ  

(โดย DCIO สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ใหความเห็นชอบ) ไมนอยกวา 

หนวยละ 2 ชุดขอมูล 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ จัดใหมีการบริการชุดขอมูล

สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดขอมลูที่สามารถ

เปดเผยใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ  

(โดย DCIO สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ใหความเห็นชอบ) ไมนอยกวา  

หนวยละ 2 ชุดขอมูล 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ จัดใหมีการบริการชุดขอมูล

สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดขอมลูที่สามารถ

เปดเผยใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ  

(โดย DCIO สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ใหความเห็นชอบ) ไมนอยกวา 

หนวยละ 2 ชุดขอมูล 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. จัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัล 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน 

การพัฒนาดิจิทัลของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน 

การพัฒนาดิจิทัลของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน 

การพัฒนาดิจิทัลของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

1. ศึกษา วิเคราะห ปญหา อุปสรรค 

และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 

ในการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานและ

จัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัลของ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ในหวง 5 ป 

พ.ศ. 2571 - 2575 ตอไป 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

2. กำหนดแนวทางใหหนวยในสังกัด

จัดทำระบบฐานขอมูลที่สำคัญ 

ตามอำนาจหนาที่ของแตละหนวย 

2. จัดทำระบบฐานขอมลูตามแนวทาง 

ที่กำหนด 

2. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหถูกตอง

และเปนปจจุบัน 

2. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหถูกตอง

และเปนปจจุบัน 

2. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหถูกตอง

และเปนปจจุบัน 

3. กำหนดแนวทางในการเช่ือมโยง

ขอมูลของหนวยงานในสังกัด 

3. จัดทำระบบเช่ือมโยงขอมูล 

ของหนวยงานในสังกัด 

 3. ปรับปรุงการเช่ือมโยงขอมลู 

ของหนวยงานในสังกัด 

3. ปรับปรุงการเชื่อมโยงขอมูล 

ของหนวยงานในสังกัด 

3. ปรับปรุงการเชื่อมโยงขอมูล 

ของหนวยงานในสังกัด 

4. เปดเผยขอมูล โดยชุดขอมลู 

ที่เปดเผยอยูบนศูนยกลางขอมูลเปด

ภาครัฐ (data.go.th) 

4. เปดเผยขอมูล โดยชุดขอมลูที่เปดเผย

อยูบนศนูยกลางขอมลูเปดภาครัฐ 

(data.go.th) 

4. เปดเผยขอมูล โดยชุดขอมลูที่เปดเผย

อยูบนศนูยกลางขอมลูเปดภาครัฐ 

(data.go.th) 

4. เปดเผยขอมูล โดยชุดขอมลูที่เปดเผย

อยูบนศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

(data.go.th) 

4. เปดเผยขอมูล โดยชุดขอมลูที่เปดเผย

อยูบนศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

(data.go.th) 

5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดจิิทัล  

ตามหลักการบริหารงาน 4M  

และความกาวหนาของเทคโนโลย ี

ใหเปนไปตามแผนการพัฒนาดิจิทลั 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนด 

5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดจิิทัล  

ตามหลักการบริหารงาน 4M  

และความกาวหนาของเทคโนโลย ี

ใหเปนไปตามแผนการพัฒนาดิจิทัล 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนด 

5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดจิิทัล  

ตามหลักการบริหารงาน 4M  

และความกาวหนาของเทคโนโลย ี

ใหเปนไปตามแผนการพัฒนาดิจิทัล 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนด 

5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดจิิทัล  

ตามหลักการบริหารงาน 4M  

และความกาวหนาของเทคโนโลย ี

ใหเปนไปตามแผนการพัฒนาดิจิทลั 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนด 

5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดจิิทัล  

ตามหลักการบริหารงาน 4M  

และความกาวหนาของเทคโนโลย ี

ใหเปนไปตามแผนการพัฒนาดิจิทลั 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนด 

6. สรางแพลตฟอรมการบริหารจัดการ

ภายในองคกรตามอำนาจหนาท่ี

รับผิดชอบที่เปนหลัก และอยูในรปูแบบ

ดิจิทัล  

6. สรางแพลตฟอรมการบริหารจดัการ

ภายในองคกรตามอำนาจหนาที่

รับผิดชอบที่เปนหลัก และอยูในรปูแบบ

ดิจิทัล  

6. สรางแพลตฟอรมการบริหารจดัการ

ภายในองคกรตามอำนาจหนาที่

รับผิดชอบที่เปนหลัก และอยูในรปูแบบ

ดิจิทัล  

6. สรางแพลตฟอรมการบริหารจดัการ

ภายในองคกรตามอำนาจหนาที่

รับผิดชอบที่เปนหลัก และอยูในรปูแบบ

ดิจิทัล  

6. สรางแพลตฟอรมการบริหารจัดการ

ภายในองคกรตามอำนาจหนาที่

รับผิดชอบที่เปนหลัก และอยูในรูปแบบ

ดิจิทัล  

7. กำหนดแนวทาง ชองทาง และ

เปดเผยขอมูลทีเ่ปนประโยชน  

(Open Data) ใหแกประชาชน  

7. กำหนดแนวทาง ชองทาง และ

เปดเผยขอมูลทีเ่ปนประโยชน  

(Open Data) ใหแกประชาชน  

7. กำหนดแนวทาง ชองทาง และ

เปดเผยขอมูลทีเ่ปนประโยชน  

(Open Data) ใหแกประชาชน  

7. กำหนดแนวทาง ชองทาง และ

เปดเผยขอมูลทีเ่ปนประโยชน  

(Open Data) ใหแกประชาชน  

7. กำหนดแนวทาง ชองทาง และ

เปดเผยขอมูลทีเ่ปนประโยชน  

(Open Data) ใหแกประชาชน  
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

8. สรางเครือขายผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและผูบริหารดานขอมลู

ดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกสำนกังาน

ตำรวจแหงชาติเพ่ือแลกเปล่ียนเรยีนรู

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและ

ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม ๆ ทีส่งผลตอการพัฒนา

องคกร  

8. สรางเครือขายผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและผูบริหารดานขอมูลดิจิทัล

ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจ

แหงชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและ

ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม ๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนา

องคกร  

8. สรางเครือขายผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและผูบริหารดานขอมูลดิจิทัล

ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจ

แหงชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและ

ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม ๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนา

องคกร  

8. สรางเครือขายผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและผูบริหารดานขอมลูดิจิทัล

ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจ

แหงชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและ

ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม ๆ ทีส่งผลตอการพัฒนา

องคกร  

8. สรางเครือขายผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและผูบริหารดานขอมลูดิจิทัล

ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจ

แหงชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและ

ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม ๆ ทีส่งผลตอการพัฒนา

องคกร  

9. สรางทักษะและความสามารถดาน

ดิจิทัลขอมูล และความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอรระดับสูง สามารถนำมาปรับ

ใชในการทำงานไดเกือบทั้งหมด และ

สามารถถายทอดความรูใหแกผูอื่นได 

9. สรางทักษะและความสามารถดาน

ดิจิทัลขอมลู และความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอรระดับสูง สามารถนำมาปรับ

ใชในการทำงานไดเกือบทั้งหมด และ

สามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนได 

9. สรางทักษะและความสามารถดาน

ดิจิทัลขอมลู และความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอรระดับสูง สามารถนำมาปรับ

ใชในการทำงานไดเกือบทั้งหมด และ

สามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนได 

9. สรางทักษะและความสามารถดาน

ดิจิทัลขอมลู และความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอรระดับสูง สามารถนำมาปรับ

ใชในการทำงานไดเกือบทั้งหมด และ

สามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนได 

9. สรางทักษะและความสามารถดาน

ดิจิทัลขอมูล และความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอรระดับสูง สามารถนำมาปรับ

ใชในการทำงานไดเกือบทั้งหมด และ

สามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืนได 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การจัดทำขอมูลสำคัญภาครัฐและขอมูลเปดรองรับการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดจิิทัล 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        386.5344         398.1304         410.0743         422.3766         435.0479       2,052.1636  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานและการบริการเปนดิจิทัลสำหรับประชาชน        

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สทส. 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด                                                                                                     

                                                                                                                                   ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น        5,931.8693      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ

สารสนเทศของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 75 

ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ

สารสนเทศของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ

สารสนเทศของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ไมนอยกวา รอยละ 85 

ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ

สารสนเทศของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ไมนอยกวา รอยละ 87 

ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ

สารสนเทศของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ไมนอยกวา รอยละ 90 

2. มีบริการที่เปนดิจิทัลและรองรับ

บริการแบบ One Stop Service   

รอยละ 20 ของการบริการท้ังหมด 

    

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. สงเสรมิและใหความรูดานดิจิทัลท่ี

สำคัญแกขาราชการตำรวจใหเหมาะสม

กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 

ที่เก่ียวของกับบังคบัใชกฎหมาย  

กฎ ระเบยีบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมคีวาม

รอบรูและเทาทันตอเทคโนโลยีดิจิทัล

สมัยใหม 

1. สงเสรมิและใหความรูดานดิจิทัล 

ที่สำคัญแกขาราชการตำรวจใหเหมาะสม

กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 

ที่เก่ียวของกับบังคับใชกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความรอบรู

และเทาทันตอเทคโนโลยีดจิิทัลสมัยใหม 

1. สงเสรมิและใหความรูดานดิจิทัล 

ที่สำคัญแกขาราชการตำรวจใหเหมาะสม

กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 

ที่เก่ียวของกับบังคับใชกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความรอบรู

และเทาทันตอเทคโนโลยีดจิิทัลสมัยใหม 

1. สงเสรมิและใหความรูดานดิจิทลั 

ที่สำคัญแกขาราชการตำรวจใหเหมาะสม

กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 

ที่เก่ียวของกับบังคับใชกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบงัคบัตาง ๆ ใหมีความรอบรู

และเทาทันตอเทคโนโลยดิีจิทัลสมยัใหม 

1. สงเสรมิและใหความรูดานดิจิทัล 

ที่สำคัญแกขาราชการตำรวจใหเหมาะสม

กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 

ที่เก่ียวของกับบังคับใชกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหมีความรอบรู

และเทาทันตอเทคโนโลยดิีจิทัลสมยัใหม 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบัต ิ

ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน

การจัดการดานดิจิทัล 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบติั 

ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน

การจัดการดานดิจิทัล 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบติั 

ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน

การจัดการดานดิจิทัล 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบติั 

ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน

การจัดการดานดิจิทัล 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบติั 

ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน

การจัดการดานดิจิทัล 

3. ออกแบบกระบวนการเขาถึง

ฐานขอมูลกลางของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ 

3. พัฒนากระบวนการเขาถึงฐานขอมูล

กลางของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

3. ปรับปรุงกระบวนการเขาถึงฐานขอมูล

กลางของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

3. ปรับปรุงกระบวนการเขาถึงฐานขอมูล

กลางของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

3. ปรับปรุงกระบวนการเขาถึงฐานขอมูล

กลางของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

4. จัดทำองคความรูทางดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล ตามอำนาจหนาที่ของแตละ

หนวยงาน 

 4. จัดทำและเผยแพรองคความรู

ทางดานเทคโนโลยีดจิิทัล ตามอำนาจ

หนาท่ีของแตละหนวยงาน 

 4. พัฒนาและเผยแพรองคความรู

ทางดานเทคโนโลยีดจิิทัล ตามอำนาจ

หนาท่ีของแตละหนวยงาน 

  4. พัฒนาและเผยแพรองคความรู

ทางดานเทคโนโลยีดจิิทัล ตามอำนาจ

หนาท่ีของแตละหนวยงาน 

4. พัฒนาและเผยแพรองคความรู

ทางดานเทคโนโลยีดจิิทัล ตามอำนาจ

หนาท่ีของแตละหนวยงาน 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัตงิานและการบริการเปนดิจิทัลสำหรับประชาชน 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน      1,117.2947       1,150.8135       1,185.3379       1,220.8981       1,257.5250       5,931.8693  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาตรที ่4.2 การพฒันา

ระบบการบริหารงานทรพัยากรบุคคล 

เปาหมายยอยยุทธศาสตรท่ี 4.2 

ระบบการบริหารงานทรพัยากรบุคคล

มีประสิทธิภาพขาราชการตำรวจ 

มีความเปนมอือาชีพภาคภูมิใจในการ

ปฏิบัติหนาที ่

 

ระดับความผูกพันของบุคลากรตอสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวารอยละ … *  

(4 แนวทางตามแผนแมบท 20 แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 

สกพ. 

 

80 80 80 80 80 

จำนวนขอรองเรียนเจาหนาที่ตำรวจที่นำไปสูการดำเนินการทางวินยั  

ลดลง รอยละ ... 

 10 10 10 10 10 

ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบรหิารงานของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

ไมนอยกวา รอยละ ...* 

 80 80 80 80 80 

เรื่องภายใตประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 4 เรื่อง ไดแก  

      1. การสรรหา การคัดเลอืก การบรรจ ุการแตงต้ัง ใหมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม 

      2. การเสรมิสรางความรูและทักษะใหแกขาราชการตำรวจ 

      3. การพฒันาคุณภาพชีวิตแกขาราชการ 

      4. การสงเสริมใหขาราชการตำรวจยดึมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตโดยยึดถอืหลักปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม (วนิัย และรองเรียน/เฉพาะตัวบคุคล) 



210 
 

เร่ือง :  การสรรหา การคัดเลือก การบรรจ ุการแตงตั้ง ใหมีประสิทธิภาพ และวางแผนกำลังคนท่ีเหมาะสม  

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หนวยหลัก : สกพ. /หนวยรวม : บช.ศ. และ รร.นรต. 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด 

                                                                                                                                   ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          449.9413      ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. คนครองภาพรวมทั้งสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ ไมต่ำกวารอยละ 71 

(ภายใตมาตรการบริหารจัดการ

กำลังคนภาครัฐ) 

1. คนครองภาพรวมทั้งสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมต่ำกวารอยละ 71 (ภายใต

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ) 

1. คนครองภาพรวมทั้งสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมต่ำกวารอยละ 71 (ภายใต

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ) 

1. คนครองภาพรวมท้ังสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมต่ำกวารอยละ 71 (ภายใต

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ) 

1. คนครองภาพรวมทั้งสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมต่ำกวารอยละ 71 (ภายใต

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ) 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหนง

ใหกับหนวยงาน รอยละ 100 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหนง

ใหกับหนวยงาน รอยละ 100 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหนง

ใหกับหนวยงาน รอยละ 100 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหนง

ใหกับหนวยงาน รอยละ 100 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหนง

ใหกับหนวยงาน รอยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนาระบบการสรรหา  

การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตัง้  

ใหมีประสิทธิภาพและมีการวางแผน

กำลังคนท่ีเหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก 

การบรรจุ การแตงตั้ง ใหมีประสิทธิภาพ

และมีการวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก 

การบรรจุ การแตงตั้ง ใหมีประสิทธิภาพ

และมีการวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก 

การบรรจุ การแตงตั้ง ใหมีประสิทธิภาพ

และมีการวางแผนกำลังคนท่ีเหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก 

การบรรจุ การแตงตั้ง ใหมีประสิทธิภาพ

และมีการวางแผนกำลังคนท่ีเหมาะสม 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

2. วิเคราะหและกำหนดตำแหนงใหกับ

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาตใินสวนบังคับบัญชา สวน

การศึกษา และสวนบริการ โดยการ

กำหนดตำแหนงโดยคำนึงถึงลักษณะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและ

คุณภาพของงาน รวมท้ังความมี

ประสิทธิภาพและการประหยดั 

2. วิเคราะหและกำหนดตำแหนงใหกับ

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาติในสวนบังคับบัญชา สวน

การศึกษา และสวนบริการ โดยการ

กำหนดตำแหนงโดยคำนึงถึงลักษณะ

หนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและ

คุณภาพของงาน รวมทั้งความมี

ประสิทธภิาพและการประหยดั 

2. วิเคราะหและกำหนดตำแหนงใหกับ

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาติในสวนบังคับบัญชา สวน

การศึกษา และสวนบริการ โดยการ

กำหนดตำแหนงโดยคำนึงถึงลักษณะ

หนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและ

คุณภาพของงาน รวมทั้งความมี

ประสิทธภิาพและการประหยดั 

2. วิเคราะหและกำหนดตำแหนงใหกับ

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ในสวนบังคับบัญชา สวน

การศึกษา และสวนบริการ โดยการ

กำหนดตำแหนงโดยคำนึงถึงลักษณะ

หนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและ

คุณภาพของงาน รวมทั้งความมี

ประสิทธภิาพและการประหยดั 

2. วิเคราะหและกำหนดตำแหนงใหกับ

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาติในสวนบังคับบัญชา สวน

การศึกษา และสวนบริการ โดยการ

กำหนดตำแหนงโดยคำนึงถึงลักษณะ

หนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและ

คุณภาพของงาน รวมทั้งความมี

ประสิทธภิาพและการประหยดั 

3. สรางเสนทางการเจรญิเติบโต 

(Career Path) และสรางความตอเนื่อง

ในการดำรงตำแหนงท่ีชัดเจน รวมท้ัง

ปรับปรุงการกำหนดตำแหนงทุกสาย

งานใหเหมาะสม 

3. สรางเสนทางการเจรญิเติบโต 

(Career Path) และสรางความตอเนื่อง

ในการดำรงตำแหนงที่ชัดเจน รวมทั้ง

ปรับปรุงการกำหนดตำแหนงทุกสายงาน

ใหเหมาะสม 

3. สรางเสนทางการเจรญิเติบโต 

(Career Path) และสรางความตอเนื่อง

ในการดำรงตำแหนงที่ชัดเจน รวมทั้ง

ปรับปรุงการกำหนดตำแหนงทุกสายงาน

ใหเหมาะสม 

3. สรางเสนทางการเจรญิเติบโต 

(Career Path) และสรางความตอเนื่อง

ในการดำรงตำแหนงท่ีชัดเจน รวมทั้ง

ปรับปรุงการกำหนดตำแหนงทุกสายงาน

ใหเหมาะสม 

3. สรางเสนทางการเจริญเติบโต 

(Career Path) และสรางความตอเนื่อง

ในการดำรงตำแหนงที่ชัดเจน รวมทั้ง

ปรับปรุงการกำหนดตำแหนงทุกสายงาน

ใหเหมาะสม 

4. พัฒนาระบบการแตงตั้ง และ

พิจารณาบำเหน็จความชอบขาราชการ

ตำรวจ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม 

(Merit System) (รวมกับ สง.ก.ตร.) 

4. พัฒนาระบบการแตงต้ัง และพจิารณา

บำเหน็จความชอบขาราชการตำรวจ ให

เปนไปตามระบบคณุธรรม (Merit 

System) (รวมกับ สง.ก.ตร.) 

4. พัฒนาระบบการแตงตั้ง และพิจารณา

บำเหน็จความชอบขาราชการตำรวจ ให

เปนไปตามระบบคณุธรรม (Merit 

System) (รวมกับ สง.ก.ตร.) 

4. พัฒนาระบบการแตงต้ัง และพจิารณา

บำเหน็จความชอบขาราชการตำรวจ ให

เปนไปตามระบบคณุธรรม (Merit 

System) (รวมกับ สง.ก.ตร.) 

4. พัฒนาระบบการแตงตั้ง และพิจารณา

บำเหน็จความชอบขาราชการตำรวจ ให

เปนไปตามระบบคณุธรรม (Merit 

System) (รวมกับ สง.ก.ตร.) 

5. แกไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่

เก่ียวของกับการบรรจุ เพื่อให

สอดคลองกับ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ 

ฉบับใหม 

5. แกไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบท่ี

เก่ียวของกับการบรรจุ เพ่ือใหสอดคลอง

กับ พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ ฉบับใหม 

5. สงเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเกง 

ผูมีความรูความสามารถและมีจติ

สาธารณะไวในองคกร 

5. สงเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเกง 

ผูมีความรูความสามารถและมีจิต

สาธารณะไวในองคกร 

5. สงเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเกง 

ผูมีความรูความสามารถและมีจิต

สาธารณะไวในองคกร 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

6. สงเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเกง 

ผูมีความรูความสามารถและมีจิต

สาธารณะไวในองคกร 

6. สงเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเกง 

ผูมีความรูความสามารถและมีจติ

สาธารณะไวในองคกร 

6. พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยาง

เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

6. พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยาง

เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

6. พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยาง

เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

7. พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยาง

เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

7. พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยาง

เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

7. บูรณาการขอมูลอยางเปนระบบ 

วเิคราะหจัดสรรอตัราใหเกดิประโยชน

สูงสุดตอองคกร และติดตามประเมินผล

การปฏิบัต ิ                                 

7. บูรณาการขอมูลอยางเปนระบบ 

วเิคราะหจัดสรรอัตราใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอองคกร และติดตามประเมินผล

การปฏิบัต ิ                                 

7. บูรณาการขอมูลอยางเปนระบบ 

วเิคราะหจัดสรรอัตราใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอองคกร และติดตามประเมินผล

การปฏิบัต ิ                                 

8. บูรณาการขอมูลอยางเปนระบบ 

วิเคราะหจัดสรรอัตราใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอองคกร และติดตามประเมินผล

การปฏิบัติ                                  

8. บูรณาการขอมูลอยางเปนระบบ 

วเิคราะหจัดสรรอตัราใหเกดิประโยชน

สูงสุดตอองคกร และติดตามประเมินผล

การปฏิบัต ิ                                 

   

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การสรรหา การคัดเลือก การบรรจ ุการแตงตั้ง ใหมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนกำลังคนท่ีเหมาะสม       

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          84.7485           87.2910           89.9097           92.6070           95.3852         449.9413  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมวิชาการและพัฒนาดานการศึกษาใหบุคลากร                                        

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สกพ. บช.ศ. และ รร.นรต.  

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด 

                                                       ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งส้ิน            3,683.3160    ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

ขาราชการตำรวจแตละสายงานมี

ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน

ตามเกณฑที่กำหนด ไมนอยกวา     

รอยละ 70 

ขาราชการตำรวจแตละสายงานมคีวามรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑที่

กำหนด ไมนอยกวา  รอยละ 70 

ขาราชการตำรวจแตละสายงานมคีวามรู

ความเขาใจในการปฏิบัตงิานตามเกณฑ

ที่กำหนด ไมนอยกวา  รอยละ 71 

ขาราชการตำรวจแตละสายงานมคีวามรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑท่ี

กำหนด ไมนอยกวา  รอยละ 72 

ขาราชการตำรวจแตละสายงานมคีวามรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ

ที่กำหนด ไมนอยกวา  รอยละ 75 

เพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 

2. จำนวนนักเรียนนายรอยตำรวจท่ีสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย

รอยตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 90 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 

2. จำนวนนักเรียนนายรอยตำรวจที่สำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย

รอยตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 90 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 

2. จำนวนนักเรียนนายรอยตำรวจที่สำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย

รอยตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 90 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 

2. จำนวนนักเรียนนายรอยตำรวจที่สำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย

รอยตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 90 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 

2. จำนวนนักเรียนนายรอยตำรวจที่สำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย

รอยตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 90 

3. รอยละ 90 ของผูสำเรจ็การศึกษาท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร 

(GPA) มากกวาหรือเทากับ 2.75   

3. รอยละ 90 ของผูสำเร็จการศึกษาท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 

มากกวาหรือเทากับ 2.75   

3. รอยละ 90 ของผูสำเร็จการศึกษาที่มี

คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 

มากกวาหรือเทากับ 2.75   

3. รอยละ 90 ของผูสำเร็จการศึกษาที่มี

คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 

มากกวาหรือเทากับ 2.75   

3. รอยละ 90 ของผูสำเร็จการศึกษาท่ีมี

คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 

มากกวาหรือเทากับ 2.75   

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยฝกอบรม

และหลักสตูรการฝกอบรมขาราชการ

ตำรวจใหทันสมยัและตอบสนอง 

ความตองการในการปฏิบัติงาน 

1. ปรบัปรุงโครงสรางหนวยฝกอบรมและ

หลักสตูรการฝกอบรมขาราชการตำรวจให

ทันสมยัและตอบสนองความตองการ 

ในการปฏิบัติงาน 

1. ปรบัปรุงโครงสรางหนวยฝกอบรมและ

หลักสตูรการฝกอบรมขาราชการตำรวจ 

ใหทันสมัยและตอบสนองความตองการ 

ในการปฏิบัติงาน 

1. ปรบัปรุงโครงสรางหนวยฝกอบรมและ

หลักสตูรการฝกอบรมขาราชการตำรวจ 

ใหทันสมัยและตอบสนองความตองการ 

ในการปฏิบัติงาน 

1. ปรบัปรุงโครงสรางหนวยฝกอบรมและ

หลักสตูรการฝกอบรมขาราชการตำรวจ 

ใหทันสมัยและตอบสนองความตองการ 

ในการปฏิบัติงาน 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 

ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 

และกิจกรรมของหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการตำรวจ 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 

และกิจกรรมของหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการตำรวจ 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 

และกิจกรรมของหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการตำรวจ 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 

และกิจกรรมของหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการตำรวจ 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 

และกิจกรรมของหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ

ประเมินผลการฝกอบรม ใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ

ประเมินผลการฝกอบรม ใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ

ประเมินผลการฝกอบรม ใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ

ประเมินผลการฝกอบรม ใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ

ประเมินผลการฝกอบรม ใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

5. จัดการฝกอบรมและพัฒนา

ขาราชการตำรวจ ดานการศึกษาอบรม 

ใหครอบคลุมตำแหนงและตอเน่ือง

ตลอดการรับราชการ 

5. จัดการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ

ตำรวจ ดานการศึกษาอบรม  

ใหครอบคลุมตำแหนงและตอเนื่อง 

ตลอดการรับราชการ 

5. จัดการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ

ตำรวจ ดานการศึกษาอบรม  

ใหครอบคลุมตำแหนงและตอเนื่อง 

ตลอดการรับราชการ 

5. จัดการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ

ตำรวจ ดานการศึกษาอบรม  

ใหครอบคลุมตำแหนงและตอเน่ือง 

ตลอดการรบัราชการ 

5. จัดการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ

ตำรวจ ดานการศึกษาอบรม  

ใหครอบคลุมตำแหนงและตอเน่ือง 

ตลอดการรบัราชการ 

6. พัฒนาและสงเสริมวิชาการ 

ใหบุคลากรดานการศึกษาอบรม  

มีความเช่ียวชาญในแตละสายงาน 

6. พัฒนาและสงเสรมิวิชาการ 

ใหบุคลากรดานการศึกษาอบรม  

มีความเช่ียวชาญในแตละสายงาน 

6. พัฒนาและสงเสรมิวิชาการ 

ใหบุคลากรดานการศึกษาอบรม  

มีความเช่ียวชาญในแตละสายงาน 

6. พัฒนาและสงเสริมวชิาการ 

ใหบุคลากรดานการศึกษาอบรม  

มีความเช่ียวชาญในแตละสายงาน 

6. พัฒนาและสงเสริมวชิาการ 

ใหบุคลากรดานการศึกษาอบรม  

มีความเชี่ยวชาญในแตละสายงาน 

7. พัฒนาองคความรูดานกฎหมาย 

ระเบียบ และคำสั่งท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนเพ่ิมทักษะในการประยกุตใช

องคความรูที่ไดจากการพัฒนาได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาองคความรูดานกฎหมาย 

ระเบียบ และคำสั่งท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน

เพ่ิมทักษะในการประยุกตใชองคความรู

ที่ไดจากการพัฒนาได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาองคความรูดานกฎหมาย 

ระเบียบ และคำสั่งท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน

เพ่ิมทักษะในการประยุกตใชองคความรู

ที่ไดจากการพัฒนาได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาองคความรูดานกฎหมาย 

ระเบียบ และคำสั่งท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน

เพ่ิมทักษะในการประยุกตใชองคความรู

ที่ไดจากการพัฒนาได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาองคความรูดานกฎหมาย 

ระเบียบ และคำสั่งท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน

เพ่ิมทักษะในการประยุกตใชองคความรู

ที่ไดจากการพัฒนาได 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ

ความรูในการปฏิบัติงานใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

และเหมาะสมกับแตละสายงาน    

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ

ความรูในการปฏิบัติงานใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

และเหมาะสมกับแตละสายงาน    

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ

ความรูในการปฏิบัติงานใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

และเหมาะสมกับแตละสายงาน    

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ

ความรูในการปฏิบัติงานใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

และเหมาะสมกับแตละสายงาน    

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ

ความรูในการปฏิบัติงานใหสามารถ

นำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

และเหมาะสมกับแตละสายงาน    

9. สรางระบบและพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรใหมีสมรรถนะ

ใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่สาม และทักษะดานดิจิทลั 

9. สรางระบบและพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรใหมีสมรรถนะ

ใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่สาม และทักษะดานดิจิทัล 

9. สรางระบบและพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรใหมีสมรรถนะ

ใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่สาม และทักษะดานดิจิทัล 

9. สรางระบบและพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรใหมีสมรรถนะ

ใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่สาม และทักษะดานดิจิทัล 

9. สรางระบบและพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรใหมีสมรรถนะ

ใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่สาม และทักษะดานดิจิทัล 

10. เสริมสรางความรวมมือทางวชิาการ

ตำรวจและกระชับความสมัพันธกับ

สถาบัน การศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

10. เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ

ตำรวจและกระชับความสมัพันธกบั

สถาบัน การศึกษาและหนวยงานอ่ืน ๆ 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

10. เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ

ตำรวจและกระชับความสมัพันธกบั

สถาบัน การศึกษาและหนวยงานอ่ืน ๆ 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

10. เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ

ตำรวจและกระชับความสมัพันธกับ

สถาบัน การศึกษาและหนวยงานอ่ืน ๆ 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

10. เสริมสรางความรวมมือทางวิชาการ

ตำรวจและกระชับความสมัพันธกับ

สถาบัน การศึกษาและหนวยงานอ่ืน ๆ 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

11. จัดการความรูและถายทอดความรู

อยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติใหเปนองคกรแหงการ

เรยีนรู และการเสริมสรางการรับรู 

สรางความเขาใจ การพัฒนาวฒันธรรม

องคกร เพื่อสงเสรมิการพัฒนาระบบ

บริการและการบริหารจัดการของ

สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

อยางเต็มศกัยภาพ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การเสริมสรางความรูและทักษะใหแกขาราชการตำรวจ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน        693.7694         714.5825         736.0200         758.1006         780.8436       3,683.3160  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกขาราชการตำรวจ 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หลัก สกพ. /รวม รพ.ตร. 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด 

                                                                           ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งส้ิน            5,732.4157    ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

สวัสดิการ 

ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจผู

พักอาศัยตอการจัดสวัสดิการบานพัก 

ไมนอยกวา รอยละ 80* 

สวัสดิการ 

1. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจ

ตอการจัดสวัสดิการของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 70* 

สวัสดิการ 

1. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจ

ตอการจัดสวัสดิการของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 72* 

สวัสดิการ 

1. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจ

ตอการจัดสวัสดิการของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 74* 

สวัสดิการ 

1. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจ

ตอการจัดสวัสดกิารของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 75* 

การใหบริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 

5. จำนวนผูมารับบริการสุขภาพ  

680,000 ราย 

การใหบริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 

1. จำนวนผูมารับบริการสุขภาพ  

680,000 ราย 

การใหบริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 

1. จำนวนผูมารับบริการสุขภาพ  

680,000 ราย 

การใหบริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 

1. จำนวนผูมารับบริการสุขภาพ  

680,000 ราย 

การใหบริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 

1. จำนวนผูมารับบริการสุขภาพ  

680,000 ราย 

6. จำนวนขาราชการตำรวจท่ัวประเทศ 

เขารับการตรวจสุขภาพประจำป  

ไมนอยกวารอยละ 80 

2. จำนวนขาราชการตำรวจทั่วประเทศ 

เขารับการตรวจสุขภาพประจำป  

ไมนอยกวารอยละ 80 

2. จำนวนขาราชการตำรวจทั่วประเทศ 

เขารับการตรวจสุขภาพประจำป  

ไมนอยกวารอยละ 80 

2. จำนวนขาราชการตำรวจทั่วประเทศ 

เขารับการตรวจสุขภาพประจำป  

ไมนอยกวารอยละ 80 

2. จำนวนขาราชการตำรวจทั่วประเทศ 

เขารับการตรวจสุขภาพประจำป  

ไมนอยกวารอยละ 80 

7. ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ไมนอยกวารอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ไมนอยกวารอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ไมนอยกวารอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ไมนอยกวารอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ไมนอยกวารอยละ 80 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ

คาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน 

เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดย

ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา

คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของ

บุคลากรใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับ

ลักษณะงานและภารกิจ 

1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ

คาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีมาตรฐาน 

เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดย

ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา

คาตอบแทน และสิทธปิระโยชนของ

บุคลากรใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับ

ลักษณะงานและภารกิจ 

1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ

คาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีมาตรฐาน 

เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดย

ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา

คาตอบแทน และสิทธปิระโยชนของ

บุคลากรใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับ

ลักษณะงานและภารกิจ 

1. ทบทวนและปรบัเปลี่ยนระบบ

คาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน 

เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดย

ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา

คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของ

บุคลากรใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับ

ลักษณะงานและภารกิจ 

1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ

คาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน 

เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดย

ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา

คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของ

บุคลากรใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับ

ลักษณะงานและภารกิจ 

2. พัฒนาระบบการจัดสวสัดิการ

บานพัก และกอสรางและปรับปรุง

อาคารบานพักเพ่ือขาราชการตำรวจ 

2. พัฒนาระบบการจัดสวสัดิการบานพัก 

และกอสรางและปรับปรุงอาคารบานพัก

เพ่ือขาราชการตำรวจ 

2. พัฒนาระบบการจัดสวสัดิการบานพัก 

และกอสรางและปรับปรุงอาคารบานพัก

เพ่ือขาราชการตำรวจ 

2. พัฒนาระบบการจัดสวสัดกิารบานพัก 

และกอสรางและปรับปรุงอาคารบานพัก

เพ่ือขาราชการตำรวจ 

2. พัฒนาระบบการจัดสวสัดิการบานพัก 

และกอสรางและปรับปรุงอาคารบานพัก

เพ่ือขาราชการตำรวจ 

3. เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะ

รางกายและกีฬาใหแกขาราชการตำรวจ 

3. เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะ

รางกายและกีฬาใหแกขาราชการตำรวจ 

3. เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะ

รางกายและกีฬาใหแกขาราชการตำรวจ 

3. เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะ

รางกายและกีฬาใหแกขาราชการตำรวจ 

3. เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะ

รางกายและกีฬาใหแกขาราชการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพ

ขาราชการตำรวจ 

 

4. พัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพ

ขาราชการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพ

ขาราชการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพ

ขาราชการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพ

ขาราชการตำรวจ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : กาพัฒนาคุณภาพชีวิตแกขาราชการ 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน      1,079.7267       1,112.1185       1,145.4821       1,179.8465       1,215.2419       5,732.4157  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เร่ือง :  การสงเสริมใหขาราชการตำรวจยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต โดยยึดถือหลักปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม (วินัย และรองเรียน/เฉพาะตัวบุคคล)  

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หนวยหลัก : จต. และ วน. /หนวยรวม สกพ. สง.ก.ตร. และ บช.ศ.  

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด                                                                          

                                                                                                                             ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังสิ้น              154.9100        ลานบาท                                                   

 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

1. จำนวนเร่ืองการดำเนินการทางวนิัย

ที่สำนักงานตำรวจแหงชาติสั่งการไดรับ

การตรวจเรงรดัแลวเสรจ็ ไมนอยกวา 

รอยละ 50 

1. จำนวนขอรองเรียนขาราชการตำรวจ

ที่ถูกชี้มูลเรื่องวนัิย (ทุจริต) ลดลง  

รอยละ 20 

1. จำนวนขอรองเรียนขาราชการตำรวจ

ที่ถูกชี้มูลเรื่องวนิัย (ทุจริต) ลดลง  

รอยละ 30 

1. จำนวนขอรองเรียนขาราชการตำรวจ

ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง  

รอยละ 40 

1. จำนวนขอรองเรียนขาราชการตำรวจ

ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง  

รอยละ 50 

2. จำนวนขาราชการตำรวจท่ีบกพรอง

ในการปฏิบัติหนาที่ไดรับการลงโทษ

ทางวินัย รอยละ 100 

2. จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัย 

ที่สำนักงานตำรวจแหงชาติสั่งการไดรับ

การตรวจเรงรัดแลวเสรจ็ ไมนอยกวา 

รอยละ 50 

2. จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัย 

ที่สำนักงานตำรวจแหงชาติสั่งการไดรับ

การตรวจเรงรัดแลวเสรจ็ ไมนอยกวา 

รอยละ 50 

2. จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัย 

ที่สำนักงานตำรวจแหงชาติสั่งการไดรับ

การตรวจเรงรัดแลวเสรจ็ ไมนอยกวา 

รอยละ 50 

2. จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัย 

ที่สำนักงานตำรวจแหงชาติสั่งการไดรับ

การตรวจเรงรดัแลวเสรจ็ ไมนอยกวา 

รอยละ 50 

3. จำนวนขาราชการตำรวจท่ีกระทำผิด

ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ 100 

3. จำนวนขาราชการตำรวจที่บกพรอง 

ในการปฏิบัติหนาที่ไดรับการลงโทษ 

ทางวนิัย รอยละ 100 

3. จำนวนขาราชการตำรวจที่บกพรอง 

ในการปฏิบัติหนาที่ไดรับการลงโทษ 

ทางวนิัย รอยละ 100 

3. จำนวนขาราชการตำรวจที่บกพรอง 

ในการปฏิบัติหนาที่ไดรับการลงโทษ 

ทางวนิัย รอยละ 100 

3. จำนวนขาราชการตำรวจที่บกพรอง 

ในการปฏิบัติหนาที่ไดรับการลงโทษ 

ทางวนิัย รอยละ 100 

 4. จำนวนขาราชการตำรวจที่กระทำผิด

ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ 100 

4. จำนวนขาราชการตำรวจที่กระทำผิด

ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ 100 

4. จำนวนขาราชการตำรวจที่กระทำผิด

ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ 100 

4. จำนวนขาราชการตำรวจที่กระทำผิด

ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ 100 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. เสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรม  

ความซื่อสัตยสุจริต โดยยดึถือหลัก

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

ใหแกขาราชการตำรวจ  

1. เสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรม  

ความซื่อสัตยสุจริต โดยยดึถือหลักปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมใหแกขาราชการ

ตำรวจ 

1. เสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรม  

ความซื่อสัตยสุจริต โดยยดึถือหลักปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมใหแกขาราชการ

ตำรวจ 

1. เสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรม  

ความซื่อสัตยสุจริต โดยยดึถือหลักปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมใหแกขาราชการ

ตำรวจ 

1. เสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม  

ความซื่อสัตยสจุริต โดยยดึถือหลักปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมใหแกขาราชการ

ตำรวจ 

2. จัดทำระบบฐานขอมลูรวบรวมสถิติ

ขอมูลหนวยงานและหรือขาราชการ

ตำรวจ ที่ละเมดิ ฝาฝน หรือไมปฏบิัติ

ตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตำรวจใหเปนระบบ

สามารถตรวจสอบและนำไปสู 

การลดการกระทำผดิได 

2. จัดทำระบบฐานขอมลูรวบรวมสถิติ

ขอมูลหนวยงานและหรือขาราชการ

ตำรวจ ที่ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏบัิติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตำรวจใหเปนระบบสามารถ

ตรวจสอบและนำไปสูการลด 

การกระทำผิดได 

2. จัดทำระบบฐานขอมลูรวบรวมสถิติ

ขอมูลหนวยงานและหรือขาราชการ

ตำรวจ ที่ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏบัิติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตำรวจใหเปนระบบสามารถ

ตรวจสอบและนำไปสูการลด 

การกระทำผิดได 

2. จัดทำระบบฐานขอมลูรวบรวมสถิติ

ขอมูลหนวยงานและหรือขาราชการ

ตำรวจ ที่ละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏบัิติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตำรวจใหเปนระบบสามารถ

ตรวจสอบและนำไปสูการลด 

การกระทำผิดได 

2. จัดทำระบบฐานขอมลูรวบรวมสถิติ

ขอมูลหนวยงานและหรือขาราชการ

ตำรวจ ที่ละเมดิ ฝาฝน หรือไมปฏบัิติ

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของตำรวจใหเปนระบบสามารถ

ตรวจสอบและนำไปสูการลด 

การกระทำผิดได 

3. พัฒนาการเรงรัดการดำเนินการ 

ทางวินัย 

3. พัฒนาการเรงรัดการดำเนินการ 

ทางวนิัย 

3. พัฒนาการเรงรัดการดำเนินการ 

ทางวนิัย 

3. พัฒนาการเรงรัดการดำเนินการ 

ทางวนิัย 

3. พัฒนาการเรงรัดการดำเนินการ 

ทางวนิัย 

4.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการ

ตำรวจท่ีบกพรองในการปฏบิัติหนาที ่

4.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ

ที่บกพรองในการปฏิบัติหนาที ่

4.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ

ที่บกพรองในการปฏิบัติหนาที ่

4.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ

ที่บกพรองในการปฏิบัติหนาที ่

4.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ

ที่บกพรองในการปฏิบัติหนาที ่

5.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการ

ตำรวจท่ีถูกรองเรยีนกลาวหาวาทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

5.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ

ที่ถูกรองเรียนกลาวหาวาทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

5.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ

ที่ถูกรองเรียนกลาวหาวาทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

5.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ

ที่ถูกรองเรียนกลาวหาวาทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

5.  ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจ

ที่ถูกรองเรียนกลาวหาวาทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การสงเสริมใหขาราชการตำรวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต โดยยึดถือหลักปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม (วินัย และรองเรียน/เฉพาะตวับุคคล) 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          29.1780           30.0533           30.9549           31.8836           32.8401         154.9100  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวชี้วัด 
เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาตรที ่4.3  

การเสริมสรางคณุธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

เปาหมายประเด็นยุทธศาสตรที ่4.3 

เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับในเรือ่งความโปรงใส 

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของหนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ A (85.00 - 94.99 คะแนน) 

จต. 

 

A A A A A 

เร่ืองภายใตประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 1 เร่ือง ไดแก  

      1. การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ (ITA /องคกร) 
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เร่ือง :  การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หนวยหลัก : จต. / สตส. หนวยรวม : บช.ศ. 

หนวยรับผิดชอบหนวยปฏิบัต ิ: ทุกหนวยในสังกัด                                                                                                                      

ประมาณการงบประมาณ รวมท้ังส้ิน    53.9769     ลานบาท                                                   

 
 

ตัวชี้วัดระดบัเรื่อง 

(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 

(พ.ศ. 2570)  

คุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

หนวยงาน :  จต. 

ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานฯ 

ไมนอยกวาระดับ A (85.00 - 94.99 

คะแนน) 

คุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

หนวยงาน :  จต. 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานฯ  

ไมนอยกวาระดับ A (85.00 - 94.99 

คะแนน) 

คุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

หนวยงาน :  จต. 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานฯ  

ไมนอยกวาระดับ A (85.00 - 94.99 

คะแนน) 

คุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

หนวยงาน :  จต. 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานฯ  

ไมนอยกวาระดับ A (85.00 - 94.99 

คะแนน) 

คุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

หนวยงาน :  จต. 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานฯ  

ไมนอยกวาระดับ A (85.00 - 94.99 

คะแนน) 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  

หนวยงาน :  สตส. 

จำนวนหนวยรับตรวจตามแผน 

การตรวจสอบที่ตรวจไมพบขอสังเกต  

และพบขอบกพรองเล็กนอย ไดแนะนำ

ปรับปรุงแกไขระหวางการตรวจสอบ 

(บัญชี 1)  ไมนอยกวารอยละ 80 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤตมิชิอบ  

หนวยงาน :  สตส. 

จำนวนหนวยรับตรวจตามแผน 

การตรวจสอบที่ตรวจไมพบขอสังเกต  

และพบขอบกพรองเล็กนอย ไดแนะนำ

ปรับปรุงแกไขระหวางการตรวจสอบ 

(บัญชี 1)  ไมนอยกวารอยละ 80 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤตมิชิอบ  

หนวยงาน :  สตส. 

จำนวนหนวยรับตรวจตามแผน 

การตรวจสอบที่ตรวจไมพบขอสังเกต  

และพบขอบกพรองเล็กนอย ไดแนะนำ

ปรับปรุงแกไขระหวางการตรวจสอบ 

(บัญชี 1)  ไมนอยกวารอยละ 80 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤตมิชิอบ  

หนวยงาน :  สตส. 

จำนวนหนวยรับตรวจตามแผน 

การตรวจสอบที่ตรวจไมพบขอสังเกต  

และพบขอบกพรองเล็กนอย ไดแนะนำ

ปรับปรุงแกไขระหวางการตรวจสอบ 

(บัญชี 1)  ไมนอยกวารอยละ 80 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤตมิชิอบ  

หนวยงาน :  สตส. 

จำนวนหนวยรับตรวจตามแผน 

การตรวจสอบที่ตรวจไมพบขอสังเกต  

และพบขอบกพรองเล็กนอย ไดแนะนำ

ปรับปรุงแกไขระหวางการตรวจสอบ 

(บัญชี 1)  ไมนอยกวารอยละ 80 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนาการออกตรวจหนวยในสงักัด 

เพ่ือสรางคณุธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

1. พัฒนาการออกตรวจหนวยในสงักัด 

เพ่ือสรางคณุธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

1. พัฒนาการออกตรวจหนวยในสงักัด 

เพ่ือสรางคณุธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

1. พัฒนาการออกตรวจหนวยในสงักัด 

เพ่ือสรางคณุธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

1. พัฒนาการออกตรวจหนวยในสงักัด 

เพ่ือสรางคณุธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของสำนักงาน 

ตำรวจแหงชาต ิ

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ

กระบวนการในการรับเรื่องราวรองทุกข 

เพ่ือใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก 

รวดเร็ว และตดิตามความคบืหนา 

ของเรื่องรองทุกขได 

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ

กระบวนการในการรับเรื่องราวรองทุกข 

เพ่ือใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก 

รวดเร็ว และตดิตามความคืบหนา 

ของเรื่องรองทุกขได 

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ

กระบวนการในการรับเรื่องราวรองทุกข 

เพ่ือใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก 

รวดเร็ว และตดิตามความคืบหนา 

ของเรื่องรองทุกขได 

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ

กระบวนการในการรับเรื่องราวรองทุกข 

เพ่ือใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก 

รวดเร็ว และตดิตามความคืบหนา 

ของเรื่องรองทุกขได 

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ

กระบวนการในการรับเรื่องราวรองทุกข 

เพ่ือใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก 

รวดเร็ว และตดิตามความคืบหนา 

ของเรื่องรองทุกขได 

3. เปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐ 

ทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป 

ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความ

คิดเห็นตอคณุธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงานตนเอง 

3. เปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐ 

ทุกระดับที่ปฏิบตัิงานมาไมนอยกวา 1 ป 

ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความ

คิดเห็นตอคณุธรรมและความโปรงใส 

ของหนวยงานตนเอง 

3. เปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐ 

ทุกระดบัที่ปฏิบตัิงานมาไมนอยกวา 1 ป 

ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความ

คิดเห็นตอคณุธรรมและความโปรงใส 

ของหนวยงานตนเอง 

3. เปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐ 

ทุกระดับที่ปฏิบตัิงานมาไมนอยกวา 1 ป 

ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความ

คิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใส 

ของหนวยงานตนเอง 

3. เปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐ 

ทุกระดับที่ปฏิบตัิงานมาไมนอยกวา 1 ป 

ไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความ

คิดเห็นตอคณุธรรมและความโปรงใส 

ของหนวยงานตนเอง 

4. เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูติดตอ 

หนวยงานภาครัฐในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไดมีโอกาสสะทอนและ 

แสดงความคดิเห็นตอการดำเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 

4. เปดโอกาสใหผูรับบรกิารหรือผูตดิตอ 

หนวยงานภาครัฐในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไดมีโอกาสสะทอนและ 

แสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 

4. เปดโอกาสใหผูรับบรกิารหรือผูตดิตอ 

หนวยงานภาครัฐในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไดมีโอกาสสะทอนและ 

แสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 

4. เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูติดตอ 

หนวยงานภาครัฐในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไดมีโอกาสสะทอนและ 

แสดงความคดิเห็นตอการดำเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 

4. เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูติดตอ 

หนวยงานภาครัฐในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไดมีโอกาสสะทอนและ 

แสดงความคดิเห็นตอการดำเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ 

5. ตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูล 

ของหนวยงานภาครัฐท่ีเผยแพรไว 

ทางหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

5. ตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูล 

ของหนวยงานภาครัฐท่ีเผยแพรไว 

ทางหนาเวบ็ไซตหลักของหนวยงาน 

5. ตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูล 

ของหนวยงานภาครัฐท่ีเผยแพรไว 

ทางหนาเวบ็ไซตหลักของหนวยงาน 

5. ตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูล 

ของหนวยงานภาครัฐท่ีเผยแพรไว 

ทางหนาเวบ็ไซตหลักของหนวยงาน 

5. ตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูล 

ของหนวยงานภาครัฐท่ีเผยแพรไว 

ทางหนาเวบ็ไซตหลักของหนวยงาน 
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แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 

(พ.ศ. 2570) 

เร่ือง กำหนดมาตรการและกลไก 

ในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  

ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลกั 

ธรรมาภิบาล และนโยบายความขดัแยง

ทางผลประโยชน มาประกอบ 

การพิจารณา 

เรื่อง กำหนดมาตรการและกลไก 

ในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  

ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลัก 

ธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแยง

ทางผลประโยชน มาประกอบ 

การพิจารณา 

เรื่อง กำหนดมาตรการและกลไก 

ในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  

ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลัก 

ธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแยง

ทางผลประโยชน มาประกอบ 

การพิจารณา 

เรื่อง กำหนดมาตรการและกลไก 

ในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  

ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลกั 

ธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแยง

ทางผลประโยชน มาประกอบ 

การพิจารณา 

เรื่อง กำหนดมาตรการและกลไก 

ในการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมชิอบ 

6. ตรวจสอบหนวยรับตรวจ  

ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลกั 

ธรรมาภิบาล และนโยบายความขัดแยง

ทางผลประโยชน มาประกอบ 

การพิจารณา 

7. พัฒนาความรูของผูปฏิบัติงาน 

ดานการตรวจสอบภายใน ใหเปนไป

ตามแนวทางประกันคณุภาพ 

การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

7. พัฒนาความรูของผูปฏิบัติงาน 

ดานการตรวจสอบภายใน ใหเปนไป 

ตามแนวทางประกันคณุภาพ 

การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

7. พัฒนาความรูของผูปฏิบัติงาน 

ดานการตรวจสอบภายใน ใหเปนไป 

ตามแนวทางประกันคณุภาพ 

การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

7. พัฒนาความรูของผูปฏิบัติงาน 

ดานการตรวจสอบภายใน ใหเปนไป 

ตามแนวทางประกันคณุภาพ 

การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

7. พัฒนาความรูของผูปฏิบัติงาน 

ดานการตรวจสอบภายใน ใหเปนไป 

ตามแนวทางประกันคุณภาพ 

การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล

การปองกันการทุจรติของหนวยงานตาง ๆ  

ในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล

การปองกันการทุจริตของหนวยงานตาง ๆ 

ในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล

การปองกันการทุจรติของหนวยงานตาง ๆ  

ในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล

การปองกันการทุจรติของหนวยงานตาง ๆ  

ในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล

การปองกันการทุจริตของหนวยงานตาง ๆ 

ในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ

9. กำหนดใหมีการประเมินผล 

ความพึงพอใจจากหนวยรับตรวจ  

เพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับปรับปรุง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

9. กำหนดใหมีการประเมินผล 

ความพึงพอใจจากหนวยรบัตรวจ  

เพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับปรับปรุง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

9. กำหนดใหมีการประเมินผล 

ความพึงพอใจจากหนวยรบัตรวจ  

เพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับปรับปรุง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

9. กำหนดใหมีการประเมินผล 

ความพึงพอใจจากหนวยรับตรวจ  

เพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับปรับปรุง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

9. กำหนดใหมีการประเมินผล 

ความพึงพอใจจากหนวยรับตรวจ  

เพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับปรับปรุง 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 10. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ใหมีความทันสมยัเปน

ปจจุบัน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ  

10. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ใหมีความทันสมยัเปน

ปจจุบัน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ  

10. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ใหมีความทันสมยัเปน

ปจจุบัน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ  

10. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ใหมีความทันสมยัเปน

ปจจุบัน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ  
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง : การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาต ิ(ITA /องคกร) 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงนิงบประมาณแผนดิน          10.1668           10.4718           10.7860           11.1095           11.4428           53.9769  

เงนิรายไดของหนวยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงนิกูตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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สวนท่ี 4 

แนวทางการขับเคลื่อน การขับเคลื่อน  

ติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการ  

ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

และการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2571 - 2575) 
 

 
  สำน ักงานตำรวจแหงชาติไดดำเนินการด านแผนปฏิบ ัต ิราชการตามวงจรนโยบาย  

(Policy Cycle) และขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติไปสู การปฏิบ ัติตามหลักการ

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

ปรับปรุง” อยางบูรณาการและมีความตอเน ื่อง ผาน 4 กลไก ดังนี ้ 1) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

ของหนวยรองรับ 2) การบูรณาการการขับเคลื่อนหนวยเจาภาพขับเคลื่อนระดับตาง ๆ 3) การรายงานผล 

การดำเนินงาน และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2571 - 2575) 

(หวงตอไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• แนวทางการขับเคลื่อน
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  1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวยรองรับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ     

  ใหหนวยในสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวย โดยใชแบบฟอรมตามที่ปรากฎในสวน

ภาคผนวก ท้ังนี้ หนวยที่ตองจัดทำแผนรองรับ ประกอบดวย 

      1.1 สวนราชการในสังกัดสำนักงานผูบัญชาการตำรวจแหงชาติที่มีฐานะเทยีบเทากองบัญชาการ/ 

กองบังคับการ 

 

1.2 กองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ 

 
 

 

 

 

 

สวนราชการในสังกัดสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ

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

1. จัดทําแผนปฏิบัตริาชการของหนวยในระดับ
กองบัญชาการ เพ่ือใชเปนกรอบในการปฏบิัติรองรับ
การดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และสงแผนให สยศ.ตร.(ยศ.) ภายใน 28 เมษายน 2566

2. สงแผนปฏิบัติราชการฯ ตามขอ 1 ใหกองบังคบัการในสงักัด 
เพื่อนําไปเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน สําหรับการจดัทํา
แผนปฏิบัติราชการของหนวยรองรับแผนปฏิบติัราชการ 
ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหหนวยพิจารณาจัดทํา
หรือไมจัดทาํไดตามความเหมาะสม

สวนราชการในสังกัดสํานักงานผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ 

ที่มีฐานะเทียบเทากองบังคับการ 

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

จัดทําแผนปฏิบัตริาชการของหนวยในระดับกองบังคับ

การ เพื่อใชเปนกรอบในการปฏิบตัิรองรับการดําเนนิงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

และสงแผนให สยศ.ตร.(ยศ.) ภายใน 28 เมษายน 2566

กองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมฐีานะเทยีบเทากองบัญชาการ

(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. จัดทําแผนปฏิบตัริาชการของหนวยในระดบักองบัญชาการ เพื่อใชเปนกรอบในการปฏิบัติรองรับ
    การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
    และสงแผนให สยศ.ตร.(ยศ.) ภายใน  28 เมษายน 2566

2. สงแผนปฏิบัติราชการฯ ตามขอ 1 ใหกองบังคับการในสังกัด เพ่ือนําไปเปนกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงาน สําหรับการจัดทําแผนปฏบิัติราชการของหนวยรองรับแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป 
(พ.ศ. 24566 - 2570) ใหหนวยพิจารณาจัดทําหรือไมจัดทําไดตามความเหมาะสม
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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

ความส ัมพันธ เช ิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ของสำน ักงานตำรวจแห งชาต ิ   ด ั งนั้น  

เพื ่อขับเคลื ่อนการปฏิบ ัติงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและตัวชี ้ว ัดที ่กำหนดไวในแตละระดับ  

ใหเจาภาพทุกระดับนำแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปเปนกรอบแนวทางในการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และแผนปฏิบัติราชการของหนวย โดยดำเนินการ 

ดังนี ้

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาภาพขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร (จข.1)  

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร (จข.2) 

เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง 

(จข.3) 

ศ ึ กษา  ว ิ เ ครา ะห ภ าพรวม 

ของประเด็นยุทธศาสตรและ

ก ำก ั บด ู แ ล  ป ระช ุ มช ี ้ แจ ง 

ประสานงาน หนวยเจ าภาพ

ขับเคล่ือนเรื่องภายใตประเด็นท่ี

ร ับผ ิดชอบ เพ ื ่อ ให  เก ิดการ

ปฏ ิบ ัต ิท ี ่ สอดคล องรองรับ 

รวมทั้ง ติดตามการดำเนินงาน

ของหนวยเจาภาพขับเคลื ่อน

เรื่อง (จข.3) เพือ่รายงานหนวย

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

 

ศึกษา วิเคราะห เปาหมาย

ระด ับย ุทธศาสตร และ

ข ับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร 

ใ น ภ า พ ร ว ม ใ ห  บ ร ร ลุ

เปาหมายที ่กำหนด โดย

อำนวยการ ประสานงาน 

กำกับดูแล การถายทอด

เปาหมายในแตละระดับ

และการดำเนินงานของ

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร (จข.2) ภายใต

ย ุทธศาสตร และรายงาน

ผลก ารด ำ เน ิ น ง าน ใ น

ภาพรวมของยุทธศาสตร 

ให สยศ.ตร. ทราบ ตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

ศึกษา ว ิเคราะหภาพรวมของ

เร ื ่อง และกำกับดูแล ประชุม

ช ี ้ แ จ ง  ป ร ะ ส า น ง า น  แ ล ะ

ขับเคลื ่อนการดำเนินงานของ

เรื ่อง ทั ้งในสวนของหนวยและ

หนวยปฏิบ ัต ิ เพ ื ่อให เก ิดการ

กำหนดแผนงาน/โครงการ/

ก ิจกรรม ที ่ม ุ งเน นการบรรลุ

เป  า หมายร  ว มก ัน   รวม ท้ั ง 

รายงานผลการดำเนินงานของ

เร ื ่องที ่ร ับผิดชอบต อเจ าภาพ

ขับเคลื ่อนประเด็นยุทธศาสตร 

(จข. 2) ตามระยะเวลาที่กำหนด 

พ ิ จา รณาค ั ดเล ือกแนวทาง 

การพัฒนาตามกรอบระยะเวลา

ขอ งแต  ล ะป   เพ ื ่ อก ำห น ด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ของหนวยรองรับ และนำไปสู

การจ ัดทำคำของบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณที่

ส อด คล  อ ง ก ั บ แผนปฏ ิ บ ั ติ

ราชการ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 

2570) ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

  

* ไ ม  ต  อ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด ำ เ น ิ น ง า น ต าม ว ง ร อ บ ใน

แผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

จข.1 จข.2 จข.3 

เจาภาพขับเคลื่อนแผนงาน/

โครงการ/กจิกรรม (จข.4) 

จข.4 

Z Y Y1 X 
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3. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนกังานตำรวจแหงชาติ  ราย 5 ป 

    (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 ใหสำนักงานยุทธศาสตรตำรวจมีอำนาจหนาที ่หลักในการรับผิดชอบใหมีการประเมินผล 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำ

รายงานสรุปผลการดำเนินการเพื่อเปนการวิเคราะหและประมวลผลการพัฒนาในมิติตาง ๆ ตามเปาหมาย

และตัวชี ้ว ัด โดยรายงานดังกลาวตองระบุความกาวหนาของการดำเนินการ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะในการดำเนินการ และเสนอตอผูบังคับบัญชาระดับผูบริหารของสำนักงานตำรวจแหงชาตทิราบ 

ภายใน 60 วัน เม่ือสิ้นสุดหวงระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
 

การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)  

  1.1. การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด : หนวยรับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ทั้ง 3 ระดับ ไดแก เจาภาพ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร (จข.1) เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) และเจาภาพขับเคลื่อนเรื ่อง  

(จข.3) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่รับผิดชอบแยกเปนรายป ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดชื่อเดียวกันคาเปาหมาย 

ในแตละปเทากัน ตองจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดแยกเปนรายป เพราะการดำเนินงานในแตละปมีความ

แตกตางกัน ทั้งนี้ รายละเอียดตัวชี้วัดดังกลาว เมื่อจัดทำเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหสงรายละเอียดตัวชี้วัดพรอม

กับรายงานผลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) มายัง สยศ.ตร.(ยศ.) 

ตามระยะเวลาที่กำหนด ในขอ 1.2 

  1.2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จำนวน 1 ครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดหวงระยะเวลาในการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

  1.2.1 สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ (กองยุทธศาสตร)  

                 : รวบรวมผลการดำเนินงานทั้ง 3 ระดับ ไดแก เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร (จข.1) 

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร (จข.2) และเจาภาพขับเคลื ่อนเรื่อง (จข.3) รวมทั้งจัดทำรายงานผล 

การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ภายใน พ.ย.70 

  1.2.2 เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

           : รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจาภาพตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร รายงานผล 

การดำเนินการ ไปยัง สยศ.ตร.(ผาน ยศ.) ภายใน ต.ค.70 

  1.2.3 เจาภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร       

                : รายงานผลการดำเนินการความกาวหนาในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร ไปยัง

เจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร ภายใน ต.ค.70 

  1.2.4 เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง 

                : รายงานผลการดำเน ินความก าวหนา ในภาพรวมของเร ื ่องและรายงานผล 

การดำเนินการ ไปยังเจาภาพขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร ภายใน ต.ค.70 
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4. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป หวงตอไป (พ.ศ. 2571 - 2575) 

  ให สยศ.ตร. พิจารณาจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป  

(พ.ศ. 2571 - 2575) กอนสิ้นสุดการขับเคลื่อนแผนดังกลาว โดยเริ่มจัดทำในชวงป พ.ศ.2570 เพื่อใหทันตอ

การประกาศใชแผนในหวง 5 ป ตอไป รวมทั ้ง กำหนดใหหนวยเจาภาพขับเคลื่อนทั้ง 3 ระดับ เขารวม 

การพิจารณาจัดทำแผนโดยมุ งเนนการกำหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาที ่มีความตอเนื ่องกับ

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามแผนของประเทศทั้ง 3 ระดับ ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติ เปนแผนระดับที่ 1 แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผน

ระดับชาติว าดวยความมั ่นคงแหงชาติ เปนแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ซึ ่งเปนแผนที ่จ ัดทำ 

โดยหนวยงานของรัฐ ทั ้งนี ้ มีขอสังเกตในการดำเนินการ ไดแก 1) หนวยในสังกัดอาจยังขาดความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับระดับของแผนในปจจุบัน รวมทั้งความสำคัญและความสอดคลองกันระหวางแผนตาง ๆ 

ซึ ่งอาจสงผลตอการแปลงแผนไปสู การปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 2) สถานการณและบริบท 

ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเปนตองทบทวน ปรับปรุง แนวทางการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนให

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในปจจุบัน และ 3) การขาดขอมูลที ่สามารถนำมาใชเปนตัวชี ้วัด  

ที่สะทอนเปาหมายการพัฒนาไดอยางครอบคลมุ ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
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การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2571 - 2575)  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยเจาภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร  

(จข.1)  

เจาภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร (จข.2) 
เจาภาพขับเคลื่อนเรื่อง  

(จข.3) 

1. ประชุมเตรียมความพรอมและชี้แจง 

การดำเนินงานแกเจาภาพขับเคล่ือนเร่ือง

ภายใตเปาหมาย  

1. ประชุมเตร ียมความพร อมกับหนวย

เจาภาพระดับตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตร 

เพื่อขับเคล่ือนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

การกำหนดแผนงานทื่ในการจัดทำโครงการ 

เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเปาหมาย 

1. ประชมุเตรียมความพรอมและช้ีแจง 

การดำเนินงานภายในหนวย และหนวย

สนับสนนุท่ีเก่ียวของในการขับเคล่ือนเร่ือง 

รวมกับเจาภาพเรื่องในการกำหนด

แนวทางการพัฒนาในเร่ืองที่เกี่ยวของ 

จข.1 จข.2 จข.3 

เจาภาพขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(จข.4) หนวยปฏบิัตแิละหนวยสนับสนุน 

Z Y Y1 X 

2. กำกับดูแล การกำหนดเปาหมายตัวชี้วัด

ระดับตาง ๆ ใหมีการถายทอดระดับและ

นำไปสูการปฏิบัติบรรลวุิสัยทัศนของ ตร. 

2. กำกับดูแล พิจารณา  และตรวจสอบ  

การกำหนดเปาหมาย ตัวช้ีวดั และแนวทาง

การพฒันาของเรื่องตาง ๆ ภายใตประเดน็

ยุทธศาสตร 

2. กำหนดตัวช้ีวัดเร่ือง และแนวทางการ

พัฒนา โดยรวมกับเจาภาพขับเคล่ือน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (จข.4) 

หนวยปฏิบัติและหนวยสนับสนุน 

จข.4 
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กรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนและคำของบประมาณรายจายกรอบระยะเวลา 

ในการจัดทำแผนและคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... 
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สวนท่ี 5 

ภาคผนวก
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แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด 

และแบบรายงานความกาวหนา 

ผลการดำเนินงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิตัิราชการ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ตัวชี้วดั :    

     ยทุธศาสตรที่   :   

     เปาหมายยุทธศาสตรท่ี :  

     เรื่อง :   

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.             

6.             
 

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 :   

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความกาวหนา) 

-การดำเนินการตามข้ันตอน/กิจกรรม   

รอบ 12 เดือน 

-การดำเนินการตามข้ันตอน/กิจกรรม   

-ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวดั 

คาเปาหมายตามกรอบการประเมิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วดั :  ฝกอบรมนายตำรวจทำหนาที่ถวายความปลอดภัย จำนวน (4,000 คน) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  :  เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

เปาหมายยุทธศาสตรที ่1.2  :  คนไทยมีความจงรักภกัดี ซื่อสัตย พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลกัของชาติ/สนับสนนุและเสริมสรางการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม : สงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน หนวยงานรับผิดชอบตัวชีว้ัด : สยศ.ตร.(ผก.)                                                 หนวยปฏิบตัิขอรับเงิน :  ทุกหนวยในสังกัด 

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

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หนวยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ    

2564 2565 2566 

นายตำรวจทำหนาที่ถวายความปลอดภยัท่ีผานการฝกอบรม คน - - 904  

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             

4.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.) 

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

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน  

 (รายงานความกาวหนา) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ดั 

ตัวอยางที่ 1 

คาเปาหมาย 

ตามกรอบการประเมิน 



240 
 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วดั : จำนวนผูมารับบริการสุขภาพ 680,000 ราย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาหมายยุทธศาสตรที ่4.2 :  ระบบการบริหารงานทรพัยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหินาที่ มีความรัก เช่ือมั่นและศรัทธาตอองคกร 

กิจกรรม : การใหบริการสุขภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบตวัชี้วัด : โรงพยาบาลตำรวจ 

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

ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผานมา (ถามี) 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตวัชี้วัด 
หนวยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ     

2564 2565 2566 

จำนวนผูมารับบริการสุขภาพ ราย 867,013 731,549 69,821  

 

 

 

 

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 และอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีผานมา             

2.กำหนดแผนงาน/ข้ันตอนในการรวบรวมสถิติผูมาใชบริการ             

3.ดำเนินเก็บรวบรวมสถิติผูมาใชบริการสุขภาพ             

4. จัดทำแบบรายงาน สงป.301              

5.รายงานสรุปผลการดำเนนิการใหสำนกังานตำรวจแหงชาตแิละหนวยเกี่ยวของทราบ                

 

 

 

 

 

 

 

  
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.  ท่ีทำงาน  0 2207 6045 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความกาวหนา) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ตัวอยางที่ 2 

คาเปาหมายตามกรอบการประเมิน 
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                       รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบัิติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตวัชี้วัด : จำนวนขาราชการตำรวจทั้งประเทศเขารับการตรวจสุขภาพประจำป ไมนอยกวารอยละ 80 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ 4.2 :  ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาตอองคกร 

กิจกรรม : การใหบริการสุขภาพ      หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : 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        เกณฑการประเมิน  

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. เบอรท่ีทำงาน  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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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วดั : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามสัญญาจาง    

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาหมายยุทธศาสตรที ่4.2 :  ระบบการบริหารงานทรพัยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหินาท่ี มีความรัก เชือ่มั่นและศรัทธาตอองคกร 

กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการท่ีพกัอาศยั    หนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วดั : หนวยรบัผิดชอบหลัก :  สำนักงานกำลังพล                  หนวยรบัผิดชอบรวม :   

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 และอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีผานมา             

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 ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

รายงานแยกเปนรายป 

 

ตัวชี้วัด :   

ยุทธศาสตรท่ี :   

เปาหมายยุทธศาสตรที่ :   

โครงการ/กิจกรรม :   

หนวยรับผิดชอบหลัก :   
 

แนวทางการดำเนินงานป........ ผลการดำเนินการ  (6 ขั้นตอน) หมายเหตุ 

ขั้นตอนท่ี 1   

ขั้นตอนท่ี 2   

ขั้นตอนท่ี 3   

ขั้นตอนท่ี 4    

ขั้นตอนท่ี 5   

ขั้นตอนท่ี 6    

ขั้นตอนที่ 1   

ขั้นตอนที่ 2   

ขั้นตอนที่ 3   

ขั้นตอนที่ 4    

ขั้นตอนที่ 5   

ขั้นตอนที่ 6   

             - ดำเนินการครบทั้ง 6 

ขั้นตอน               

บรรลุตามเปาหมาย 

 

 

            - ข้ันตอนท่ี 4 ไมสามารถ

ดำเนินการได 

 

ไมบรรลุตามเปาหมาย 

     เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคต ิดเช ื ้ อไวร ัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทำใหไมสามารถดำเนินการ

ได  

 
 

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

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

 

ตรวจแลวถูกตอง 

 

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

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

ตำแหนง.............................. 
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แบบรายงานความกาวหนา 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

รายงานแยกเปนรายป 

 

ตัวชี้วัด :   

ยุทธศาสตรท่ี :   

เปาหมายยุทธศาสตรที่ :   

โครงการ/กิจกรรม :   

หนวยรับผิดชอบหลัก :   

 

ผลการดำเนินการ    หมายเหตุ 

             -ดำเนินการครบทุกข้ันตอน 

 

บรรลุตามเปาหมาย 

 EX1. รอยละ  .... 

 EX2. ผูเขารับการอบรมฯ จำนวน  300 นาย 

 

 

ไมบรรลุเปาหมาย 

 EX1. รอยละ  .... 

 EX2. ผูเขารับการอบรมฯ จำนวน  200 นาย 

      เน ื ่ องจากสถานการณ  การแพร  ระบาดของ 

โรคต ิดเช ื ้อไวร ัส โคโรนา 2019  (COVID-19) ทำให 

ไมสามารถดำเนินการได  

 

 

 

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

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

 

ตรวจแลวถูกตอง 

 

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

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

ตำแหนง............................... 
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หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ  

ประจำปงบประมาณ ราย 5 ป  

(พ.ศ. 2566 - 2570 และ  

หนังสือใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ

จากนายกรัฐมนตรี 
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เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา 

พันธกิจ 

 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

 บังคับใชกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

 รกัษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 

แผนปฏิบัติราชการสำนกังานตำรวจแหงชาติ 

ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 


