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กองบังคับการอ านวยการ 



ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนต ำรวจแห่ งชำติ  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติ ร ำชกำรส ำนั กงำนต ำรวจแห่ งชำติ   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยในสังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำนในระยะ 1 ปี โดยมีกำรก ำหนด พันธกิจ เป้ำหมำยหน่วยงำน ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบำย 
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ รวมทั้งพิจำรณำควำมสอดคล้องรองรับกับแนวทำงและเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ.2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  (พ.ศ.2561 - 2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562 - 2565) นโยบำยประเทศไทย 4.0 นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภำ 
นโยบำยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ รวมถึงบริบทต่ำง ๆ และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
โดยมีกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน ประกอบด้วย แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และตัวชี้วัด ของหน่วยในสังกัด 
และมีกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือน ำไปสู่ผลส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมำยที่ประชำชน 
เชื่อมั่นศรัทธำ”  

 กองบัญชำกำรศึกษำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร กองบัญชำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 รองรับแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของ กองบัญชำกำรศึกษำ  และเป็นเครื่องมือ
ส ำหรับผู้บริหำรในกำรก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุ 
ผลส ำเร็จตำมกลยุทธ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 หน่วยต่ำง ๆ ในสังกัด กองบัญชำกำรศึกษำ มีหน้ำที่ในกำรศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ แผนปฏิบัติ
รำชกำรนี้ และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรองรับให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับภำรกิจ 
ของหน่วย และควบคุม ก ำกับดูแล ขับเคลื่อนให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ตัวชี้วัด  
รองรับแผนปฏิบัติรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประเมินผล เ พ่ือน ำไปสู่ผลส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์   
“องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ควำมรู้วิชำชีพต ำรวจ เสริมสร้ำงกำรศึกษำอบรมให้มีมำตรฐำนสำกล”  
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กองการสอบ 

• ฝ่ายอ านวยการ 1 
• ฝ่ายอ านวยการ 2 
• ฝ่ายอ านวยการ 3 
• ฝ่ายอ านวยการ 4 
• ฝ่ายอ านวยการ 5 
• ฝ่ายอ านวยการ 6 
• ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 

และพัฒนาคุณธรรม 
 
 
 
 

• ฝ่ายอ านวยการ  
• ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา 
• ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1  
• ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2  
• ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1  
• ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2  
• ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 

• ฝ่ายอ านวยการ  
• ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
• ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม 
• ฝ่ายวิทยบริการ 
• ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

• ฝ่ายอ านวยการ  
• ฝ่ายบริการการฝึกอบรม 
• ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม 
• ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ  
 
 
 
 

• ฝ่ายอ านวยการ  
• ฝ่ายแผนการสอบ 
• ฝ่ายจัดการสอบ 
• ฝ่ายวิชาการสรรหา 
 
 
 

กลุ่มงานอาจารย์ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563๒๒ 
 

 

อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของกองบัญชำกำรศึกษำ 
 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  
  มาตรา 5 ส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     ฯลฯ 
  ข. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

    ฯลฯ  
         (28)  กองบัญชาการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) เป็นฝ่ายอ านวยการด้านยุทธศาสตร์ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ กองบัญชาการศึกษา           
และหน่วยในสังกัด 
   (ข) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการต ารวจให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการต ารวจ 
   (ง) ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนา
ข้าราชการต ารวจเพื่อก าหนดทิศทางและมาตรฐานเป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ 
   (จ) ด าเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับ
ราชการต ารวจ และจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง   
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตร ระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการเรียนการสอน และฝึกอบรมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนฝึกอบรม  
และผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้ง  
การติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหน่วยงานอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   (ช) ด าเนินการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการต ารวจ 
   (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในกิจการ 
ของต ารวจ   
   (ฌ) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   (ญ ) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

สถำนกำรณ์และบริบทส ำคัญ 
  สถานการณ์ โลกในปัจจุบันท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อสังคม 
ในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงการหลบหนีเข้าเมือง  การค้ามนุษย์ การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน/แรงงานต่างด้าว  
ยาเสพติด ตลอดจน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่ 
น าไปสู่ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ทั้งนี้  ปัญหาความมั่นคงและ
อาชญากรรมภายในประเทศมีความเชื่อมโยงในหลายมิติ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบการศึกษา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น จึงต้องขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพ่ือสนับสนุนและประสานการปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  พ.ศ.2552 ก าหนดให้
กองบัญชาการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ในการวางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการต ารวจ 
ฝึกอบรม สร้างและพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับราชการ
ต ารวจและจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจในสังกัด  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการต ารวจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด   

เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
 1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  มาตรา 3/1 ก าหนดให้ 
การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก  
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
 2. พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560  

    มาตรา 5  
                   - ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
         - การจัดท าแผนอ่ืนใด รวมตลอดทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  
 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีแผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกันแผนแม่บท  
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ  
ที่ เกี่ยวข้องที่ จะต้องปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามนั้น รวมทั้ งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบป ระมาณ 
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
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มาตรา 26  ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าการด าเนินการ ใด 

ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 3. พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
      มาตรา 6 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
     มาตรา 25 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ภายในระยะเวลาและ 
ตามรายการที่ก าหนด  
 4. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
    มาตรา 9  
            - จัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  
     - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
ก าหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทีส่ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนด 
  มาตรา 10 ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน 
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  มาตรา 16  
         - จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
     -  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  
     - ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้ เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้ รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 5. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 ก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันให้เกิด
การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  โดยก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรองรับ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท  
15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแผนส าคัญซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องน าค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ  
แผนที่เกี่ยวข้อง มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณให้สอดคล้องรองรับ     
 6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย  
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา เป็นแผนระดับที่  3  
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบูรณาการการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ  
ซึ่งเป็นแผนระดับที่  3 ที่ เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Causal Relationship)  
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

หลักกำรส ำคัญ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

และกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ 2 

หลักกำรส ำคัญและกรอบแนวคิด 

  แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รองรับแผนปฏิบัติ
ราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้หลักการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมื องที่ ดี  พ .ศ .2546 รองรับแผนระดับที่  1 และ 2 ประกอบกับเป้ าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ.2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ .ศ.2561 - 2580) แผนการปฏิ รูปประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา 
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบพิจารณาปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญ (Key Success Factors : KSFs) ในการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
ให้บรรลุผลส าเร็จไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) เชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับของประเทศ โดยมีระบบ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 
ของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 
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ควำมเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับไปสู่กำรปฏิบัติ 

แผนระดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 

 
แผนระดับที่ 2    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนระดับที่ 3 
 
 

เป็นแผนเชิงปฏิ บัติที่จัดท าขึ้น เพื่ อ
สนับสนุนการด าเนินงานของแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การ
ปฏิ บัติ  โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น ร ะ ดั บ ที่  2 
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่างน้อย 1 
แผนฯ และต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตาม
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) 

1. แผนปฏิบัติการด้าน... (อาจมีหรือไม่ก็ได้)  เนื่องจากก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดท าตามความจ าเป็นเพื่อบูรณาการ 

การด าเนินงานกรณทีี่มีหน่วยเกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน  
 
 

 

 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
●เป็นประเด็นในลักษณะทีม่ีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 
● มีผลผกูพันกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้งจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ รวมทั้ง การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
   งบประมาณต้องสอดคลอ้งกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ.การจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560) 
●ในกระบวนการจัดท าไม่ได้มีการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพและการก าหนดโครงการในการขับเคลือ่นแผนแม่บทฯ  
   ให้บรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ หน่วยงานของรฐัจึงจ าเป็นตอ้งจัดท าโครงการการด าเนินงาน (X) เพื่อบรรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำต ิ

แผนกำรปฏิรปูประเทศ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำต ิ

นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำม

มั่นคงแห่งชำต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี เพื่อเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้ง แผนระดับที่ 3 ตามข้อ 1 ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

งบประมำณ 
 

2. แผนปฏิบัติรำชกำร ....ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)  
3. แผนปฏิบัติรำชกำร...รำยปี  

 

 

ด ำเนินกำร 
 

 

●ติดตำม/ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร   

●คัดเลือกตัวชี้วัดส ำคัญที่เกี่ยวข้องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีฯ เพื่อ
ติดตำม/ประเมินผล กำรด ำเนินงำนของ ตร. ตำมแนวทำง ก.พ.ร. และ ป.ป.ช. 

 

รัฐบำลโดยส ำนักงำนสภำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ใช้ระบบ Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR  

เป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมนิผล กำรขับเคลื่อนและกำรด ำเนินงำนของแผนระดับท่ี 1 - 3 
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กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกองบัญชำกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 
 

แผนระดับท่ี 1

ยุทธศำสตร์ชำติ
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

แผนระดับท่ี 2

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
1. ความมั่นคง  2. การต่างประเทศ  6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  7. โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  12. การพัฒนาการเรียนรู้  13. การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม  23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประเด็นปฏิรูปประเทศ
1. ด้านการเมือง  2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3. ด้านกฎหมาย  4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ  6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  7. ด้านสาธารณสุข 
8. ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  9. ด้านสังคม  10. ด้านพลังงาน 
11. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคั่งและยัง่ยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ(พ.ศ. 2562 - 2565)
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน  5. สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล  8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิุ้มกันความมั่นคงภายใน 10. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 14. เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
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นโยบำยและแนวทำงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกองบัญชำกำรศึกษำ

ประเทศไทย 4.0
กำรปฏิรูประบบรำชกำรเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
3.  มีขีดสมรรถนะสงูและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของระบบรำชกำร 4.0
1. การประสานพลังระหว่างภาครฐัและภาคสว่นอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration)
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization)

นโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน 
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภยั ตั้งแต่ระดับ ชุมชน
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจังท้ังระบบ
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
4.4 ส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างประเทศดา้นความมัน่คงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้
เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล
5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าสง่ออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน
5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
6.2 ส่งเสริมและเรง่รัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ทั่วประเทศ
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร การอ านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบำยเร่งด่วน 12 เร่ือง
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้
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เป้าหมายการพัฒนาในช่วงปี 2563 - 2565 ถือเป็นช่วงแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี  
พ.ศ. 2561 – 2580 ซ่ึงก าหนดกรอบการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
ในการวางรากฐานองค์กรให้มีความพร้อมก่อนก้าวสู่การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570  

 

 
  

 
 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ระยะ 
ระยะที่ 1 (5 ปี) 

(พ.ศ. 2563 - 2565) 
ระยะที่ 2 (10 ปี) 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เป้ำหมำย ปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

องค์กรมีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อม 
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 
- ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน  
 
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ  

 
ร้อยละ 40 

 
 

ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 35 

 
 

ร้อยละ 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวทำงและยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ได้ก าหนดไว้ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ โดยกองบัญชาการศึกษา
ได้ขอรับงบประมาณภายใต้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร ์2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
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    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใต้การน าองค์กรของ พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการท างาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
ลงไปในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และกองก ากับการ โดยเฉพาะสถานีต ารวจ 
จนเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย ในหลายเรื่อง อาทิ การปรับภาพลักษณ์ของต ารวจ สื่อสารให้ประชาชนและ  
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับรู้ การปรับระบบบริหารงานบุคคล การปรับโครงสร้างต ารวจ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาจราจร การดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
เป็นต้น ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จะยังคงเน้นภารกิจตามเป้าหมายส าคัญ 6 ประการที่ก าหนดไว้ 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบำยของผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ

1. การพิทกัษ์ ปกปอ้ง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรกัภกัดตีอ่สถาบนัพระมหากษัตรยิ์

2. การรกัษาความมั่นคงและความสงบเรยีบรอ้ยในสงัคม

3. การปอ้งกนัปราบปรามและลดระดบัอาชญากรรม

4. การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในทกุมิติ

5. การเรง่รดัขบัเคลือ่นกระบวนการปฏิรูปองคก์รต ารวจในยคุประชาคมอาเซียน

6. การเสรมิสรา้งความสามคัคี และการบ ารุงขวญัขา้ราชการต ารวจ
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กรอบกำรติดตำมและประเมินผลระดับประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับกองบัญชำกำรศึกษำ 

 การติดตามและประเมินผล มีความส าคัญ ในการบริหารจัดการของกองบัญชาการศึกษา 
อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ว่าบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันกองบัญชาการศึกษาต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ไปยังกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการท างานต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้รายไปยังหลายหน่วยงาน 
ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ซึ่งแบ่งกรอบการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
 
 
 

      
 
 
 
  1. กำรประเมินผลตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผล กำรด ำเนินกำร  
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562  
 ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้จัดท า “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (ระบบ  Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เป็น เครื่องมือในการ
ก ากับดูแลการขับเคลื่อนแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ของส่วนราชการ โดยได้จัดท าในรูป
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่วนราชการด าเนินการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” 
(หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่น าข้อมูล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการด าเนินการ ตามห้วงระยะเวลา เพ่ือแสดงการขับเคลื่อน
การด าเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

กำรประเมิน

1. ระบบ eMENSCR
2. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย 
WEF และ IMD

กำรประเมิน

- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

กำรประเมิน

- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติรวบรวมผลกำรประเมินและรำยงำนผลไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กองบัญชำกำรศึกษำรวบรวมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรไปยังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
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 2. กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
  เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินการส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ  
ของรัฐบาล และเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการ ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องสอดคล้อง  
กับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
จากนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าแนวทางการประเมินส่วนราชการที่ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดในแต่ละปีมาประยุกต์ใช้ (ตามค าสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  5/2559 ลง 1 ก.พ.59 และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ 25 ต.ค.59) โดยมีกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 Function Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐานงานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
  องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
  องค์ประกอบที่ 3 Area Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
  องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 
  องค์ประกอบที่  5 Potential Base ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 3. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  
 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐรวมถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ส านักงานจเรต ารวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ (กองบัญชาการศึกษา
สนับสนุนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก)) กรอกข้อมูลผ่าน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 
10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและการรายงานผลการประเมินในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) ดังนี้   
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ชื่อตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 

 
ค่ำคะแนนควบคู่กับระดับผลกำรประเมิน (Rating Score) 

 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 - 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อค าถามในแต่ละตัวชี้วัด เอกสารหลักฐาน จะส ารวจผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในและภายนอก โดยมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2563  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้คะแนน ITA 87.39 คะแนน อยู่ในระดับ A 
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ส่วนที่ 3 

สำระส ำคัญของแผนปฏบิัติรำชกำร 
กองบัญชำกำรศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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ส่วนที่ 3 

สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรกองบัญชำกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
• วิสัยทัศน์ : องค์การแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพต ารวจ เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล 

• ค่ำนิยม :  
 1. การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใสและยุติธรรม 
 2. ศึกษาหาความรู้ที่จ าเป็นต่องานต ารวจตลอดเวลา 
 3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสากล         

• ผลสัมฤทธิ์หน่วยงำน 
 สรรหา ผลิต ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

• พันธกิจ :  
1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นต ารวจมืออาชีพ  
2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นต ารวจมืออาชีพ  
3. บริหารจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้สถาบันการฝึกอบรมต ารวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

• เป้ำหมำยหน่วยงำน  
 1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับราชการต ารวจ 
 2. ผลิต ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติ งาน 
ตามมาตรฐานสากล 

• วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกองบัญชำกำรศึกษำ 

 1. สนับสนุนการด าเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2. ก าหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 4. จัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือการบริหารงานของกองบัญชาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เป็นเครื่องมือส าหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานของกองบัญชาการศึกษา 
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• หลักกำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติ 
 1. พัฒนากองบัญชาการศึกษา โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่ การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัด 
กองบัญชาการศึกษา 
 2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา  
ตามความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
 3. เพ่ิมองค์ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 
 4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา 
 5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สามารถตอบสนองการ
พัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานของกองบัญชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายของกองบัญชาการศึกษา ที่มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ 
ทักษะด้านวิชาชีพต ารวจ  
 ยุทธศำสตร์ หมายถึง แผนการด าเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  โดยในที่นี้หมายถึงยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์   
 ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักซึ่งเป็นทิศทางและนโยบายส าคัญทีส่ านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จะต้องค านึงถึง โดยในทุกหัวข้อหรือประเด็นยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนส านักงานต ารวจแห่งชาติไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน ์

 เป้ำหมำย หมายถึง ผลส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตั้งเป้า และคาดหวัง
จะให้เกิดข้ึนภายในห้วงระยะเวลานั้น ๆ 
   ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการด าเนินงานของกองบัญชาการศึกษา สามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่ก าหนดต้องสามารถอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการศึกษา และมีการก าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน   
  เจ้ำภำพระดับนโยบำย หมายถึง หน่วยเจ้าภาพหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มีหน้าที่ 
ในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ
และก าหนดทิศทางและนโยบาย  โดยศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ 
และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ได้บรรลุผลส าเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
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  เจ้ำภำพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หมายถึง หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนของกลยุทธ์ มีหน้าที่ ในการประสาน  
บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยปฏิบัติของกลยุทธ์นั้น ๆ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมด ำเนินกำร หมายถึง หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมด าเนินการของกลยุทธ์ มีหน้าที่
ในการร่วมรับผิดชอบและด าเนินการตามแนวทางที่เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ก าหนด รวมทั้งเสนอแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมรองรับตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วมของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมายถึง เจ้าภาพที่ดูแลรับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
 หน่วยปฏิบัติของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม หมายถึง หน่วยปฏิบัติ ซึ่งหน่วยรับผิดชอบหลักก าหนด
ร่วมด าเนินการในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
 

รำยละเอียดของแผนปฏิบัติรำชกำร 
กองบัญชำกำรศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.1  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน 
และภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการต ารวจ 
กลยุทธ์ 
3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการรกัษาความสงบ

เรียบร้อยของสังคมอย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบรหิารงาน 
กลยุทธ ์
4.1.2 กระจายอ านาจการบรหิารงานไปยังกองบัญชาการ (ฝอ.1 บก.อก.) 
4.1.3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบรหิาร 
ความเสี่ยงของส านักงานต ารวจแห่งชาติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ฝอ.2 บก.อก.) 
4.1.5 พัฒนาระบบการสง่ก าลงับ ารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบรหิารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และมีฐานข้อมลูทีม่ีประสทิธิภาพ สามารถเช่ือมโยงกบัทกุหน่วยงาน (ฝอ.3 บก.อก.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ ์
4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนก าลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้ และพจิารณาบ าเหนจ็ความชอบข้าราชการต ารวจ  
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) (กส.) 
4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมตอ่การปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพต ารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงด้านการบังคับใช้กฎหมาย (บก.ฝรก.) 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝกึอบรม และการพฒันาข้าราชการต ารวจ ให้ครอบคลมุทุกระดับ ต าแหน่งและสายงาน  
ต่อเนื่องตลอดการรบัราชการให้มีความเช่ียวชาญในด้านวิชาชีพต ารวจและการบงัคับใช้กฎหมาย (สศป.) 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.2.2.3 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพฒันาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization) (ฝอ.2 บก.อก., ฝอ.5 บก.อก., ฝอ.6 บก.อก., ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม บก.อก., สศป.,กอจ.) 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ (สศป., กอจ.) 
4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการต ารวจ  
กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการต ารวจ (ฝอ.1 บก.อก., ฝอ.2 บก.อก.) 
4.2.4 ส่งเสรมิให้ข้าราชการต ารวจยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม บก.อก.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.3 เสรมิสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
กลยุทธ ์
4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้ (ฝอ.3 บก.อก.) 
4.3.2 สร้างการรบัรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง (ฝอ.1 บก.อก.) 
4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรปูธรรมที่ชัดเจน (ฝอ.1 บก.อก.)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรใหท้ันสมัย  
สู่ระบบราชการไทย 4.0 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

แนวความคิดแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายและแผนระดบัชาติวา่ด้วย 

ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.3  
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
กลยุทธ์ 
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานี
ต ารวจและหน่วยบริการประชาชน  
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.3.1.2 เสริมสร้างบุคลิกภาพ
พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร 
ให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประชาชน (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.) 
กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มีจิตส านึกในการบริการประชาชน 
(Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ฝอ.2 บก.อก.) 
 
2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
ข้าราชการต ารวจและครอบครัว (ฝอ.1 บก.
อก.) 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การเพิ่มศกัยภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรม

ทางอาญา และการให้บริการประชาชน 
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาตแิละการรักษาความ

มั่นคงภายในประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.1  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ 
1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดที่เกี่ยว 
กับสถาบันหลัก  
กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ (ฝอ.1 บก.อก., สศป.) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.2  
เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ 
1.2.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ (สศป.) 
1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการ
พระราชด าริและอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(ฝอ.1 บก.อก.) 
1.2.4 ด าเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง (ฝอ.1 บก.อก.) 
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   เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและ
สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ มีการน าแนวทางพระราชด าริ ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต ารวจ และเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนรับทราบและเป็นแบบอย่างในการด ารงชีพ 
รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม  โดยการปรับระบบการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบกับใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เช่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก ให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ตามทิศทางและ
เป้าหมาย ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์
และทรงเป็นประมุข 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความม่ันคง
ปลอดภัย 

- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค ์ร้อยละ 100   
 

สยศ.ตร.(ผก.) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่ 
และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ 
พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

- สยศ.ตร.(ผก.) 

 

 
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล เพ่ือรายงานส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1.1 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของสถาบันพระมหากษัตริย ์
และทรงเป็นประมขุ 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1.2 
เผยแพร่และน้อมน าแนว
พระราชด าริไปปฏบิัต ิ
อย่างเป็นรปูธรรม 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ

แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 
แผนย่อยที่ 1 : การรักษาความสงบภายในประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 : คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ  
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจติใจของคนไทยสูงขึ้น 

 
- ดัชนีสันติภาพโลก 1 ใน 75 ของโลก (อันดับ) 
 
 
- ตัวชีว้ัดระดับทุนทางสังคม* 
*อยู่ระหวา่งการตรวจสอบ/จัดท าตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย 

แผนการปฏิรปูประเทศ - - 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 :  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 
แนวทางการพัฒนา : การรักษาความมัน่คงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ 
ซ่ึงสถาบันหลักของชาต ิ
แนวทางการพัฒนาย่อย 3.1.1 สร้างจติส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษา 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนกัถึงความส าคัญ  
มีการน าแนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา พรอ้มทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรกัษา 
และป้องกันการกระท าที่มแีนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  

 
1.1 จ านวนกจิกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น 
1.2 จ านวนกจิกรรมที่มีความเกีย่วข้องกบัโครงการ
พระราชด าริเพิ่มขึ้น 

นโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคง   

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายที ่1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตแิละการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 3.7.3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริยภ์ายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาดว้ยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อยา่งสมพระเกียรติ 
 

 

 
 
 
 
(1) ระดับประสิทธภิาพในการพิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
(2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกีย่วกบัสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

  กลยุทธ ์
    (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งในการถวาย 
ความปลอดภยัพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ 
    (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง 
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาต ิรวมถึงสร้างความเข้าใจ
ถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รกัษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    (3) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้  
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
    (4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพทิักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย ์
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ด าเนินการป้องกันปราบปราม ถวายความปลอดภัย และเทิดทูนและป้องกันมิให้มีใครล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย

ทั้งในด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ให้เพียงพอและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพ 
และความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลัก รวมทั้งบริหารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ โดยก า หนดมาตรการ รูปแบบ 
และหน้าที่หน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจน  ทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

 
 

 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• กองบินต ารวจ (บ.ตร.) 
• กองสารนิเทศ (สท.) 

 

 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. สร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   1.1 รณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
ของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

 
- รณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มี 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง 
 
 

 
บช.ส. 

 
 
 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด ตร. 
 
 

 
บก.อก. 

(ฝอ.1 บก.อก.) 
 
 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 

2. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
 
3. บรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ ในหลักสูตรต่าง ๆ 

- จ านวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก 
ของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง 
 
- หลักสูตรของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการบรรจุหัวข้อ 
การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ 
ร้อยละ 100 
 

สท. 
 
 
 

บช.ศ. 
รร.นรต.  

และ ศฝร. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 

สศป. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

สศป. 
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  น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอันล้ าค่า มาเป็นหลักคิดส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจขอ งต ารวจ 
การด ารงชีพของข้าราชการต ารวจ และการถ่ายทอดไปสู่ประชาชนคนไทย โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้  
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า เพ่ือให้เกิด ความอยู่ดีมีสุข เป็นสังคมที่มีความสุข อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธาน และ  
ความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพ่ือจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และแนวพระราชด าริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตลอดจนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระองค์เองในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่พสกนิกร โดยสนับสนุนการด าเนินการ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริตามภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ 
 

 

 
 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ  
  (กองแผนงานกิจการพิเศษ) (สยศ.ตร.(ผก.)) 

• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) • ทุกหน่วยในสังกัด 

 

 

 

 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ 1.2.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. บรรจุเนื้อหา/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการฝึกอบรม 
 
2. สร้างช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งต ารวจใน
หลักสูตรและต ารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตร 
ให้ข้าราชการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มี 
ความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้    
       - สร้างจิตส านึก ปลูกฝังความตระหนัก 
       - พอเพียงต่อประชาชน ตชด. 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนฯ 
 
 
- จ านวนช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งต ารวจในหลักสตูร
และต ารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตรให้ข้าราชการ
ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มีความน่าสนใจในการ
เข้าไปเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง   
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 

สศป. 
 
 

สศป. 

สศป. 
 
 

สศป. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) • ทุกหน่วยในสังกัด 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในการด าเนินการโครงการ
พระราชด าริและอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น 
   - โครงการปลูกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า 

   - โครงการปลูกเพ่ือปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   - โครงการปลูกเพ่ือส่งเสริมสาธิต ฝึกอบรมและขยายพันธุ์  
   - โครงการปลูกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน       
   - โครงการปลูกเพ่ือบรรเทาปญัหาน้ าท่วม 

ฯลฯ 

1) ความพึงพอใจของหน่วยเจ้าภาพโครงการ
พระราชด าริและอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ต่อการเข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนของ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
2) ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าไป 
มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน 
ในการด าเนินการโครงการพระราชด าริและ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 

บช.ตชด. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และสนับสนุนโครงการพระราชด าริและอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

2. โครงการตามพระราชด าริตามแผน พัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เช่น 
   - โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
   - โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   - โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
   - โครงการฝึกอาชีพ 
   - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน   
   - โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 
   - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
   - โครงการปกปักทรัพยากร 
   - โครงการส ารวจเก็บรวมรวมทรัพยากร 
   - โครงการปลูกรักษาทรัพยากร 
   - โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
   - โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ฯลฯ 
3. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชด าริฯ ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระยะ 3 ปี   
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9 แห่ง 
4. โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจ 
กองบัญชาการศึกษา ประกอบอาชีพเสริม 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินการ
ตามโครงการพระราชด าริฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  จัดตั้งศูนย์เรียนรูโ้ครงการพระราชด าริฯ ได้ตาม

แผนงานที่ก าหนด 
 
- ข้าราชการต ารวจเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

บช.ตชด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บช.ตชด. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
บก.อก. 

(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 
 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ) 
(สยศ.ตร.(ผก.)) 

• ทุกหน่วยในสังกัด 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. จัดท าแผนการด าเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)  
 
 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการด าเนินการ 
ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ 
จิตอาสาเฉพาะกิจ) 
 

สยศ.ตร.(ผก.) 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2.4 ด าเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 
 

1. ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน  
สังคมมีความสงบเรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประชาชนได้รับการอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา 
และการบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 

1.1 จ านวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
1.2 อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 ราย ต่อประชากรแสนคน 
(WISPI) 
1.3 จ านวนคดีท าร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ไม่น้อยกว่า 2 คด ี(WISPI)  
1.4 ร้อยละของคดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 (WISPI) 
1.5 ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 (WISPI) * 
 
ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี  
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา  สายตรวจ)  
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *  

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สยศ.ตร. 
(ยศ. ผอ. ผค.  

และ ผก.)  
และ กมค. 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล เพ่ือรายงานส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ 

 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3  
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ
และอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
 
 
 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนแม่บทประเด็น ความมั่นคง 
เป้าหมาย : 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดบัเพิ่มขึ้น 
แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ : 
1. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
2. คนไทยมีความจงรักภักด ีซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาต ิสถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 
แผนแม่บทประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิัล 
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์: 
5. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
 
 
แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ี 
แผนย่อยการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจยัเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มพีฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ 
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

   2. จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
   1. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทัว่ถึง 
   2. การปฏบิัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัว่ถงึ ไม่เลือกปฏิบัติ 
       และเป็นธรรม 
   3. ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนากฎหมาย 
 
 
 
  

 
 
 
1.1 ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและ
ศักยภาพต ารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึน้ อยู่ในล าดับ 
1 ใน 55 ของโลก   
 
 
 
5.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๒ คนต่อ
ประชากร ๑ แสนคน 
 
 
1. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
 
 
 
 
1. สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกฎหมาย
ทั้งหมด 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
  แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยตุิธรรม 

   1. การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  

2. สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50 ต่อจ านวนกฎหมาย 
3. ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (ทกุ
หน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น  
ร้อยละ 50) 
4. ความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 
5. จ านวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
6. อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอนในการอ านวย
ความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกรวดเร็ว  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนขั้นตอนที่ส าคัญ 
7. ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อ
ความเสมอภาคในกระบวนการยุตธิรรม ร้อยละ 100 
(มาตรการเพื่อคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก 
สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
 

4. กระบวนการยตุิธรรม 
2. การพัฒนากลไกชว่ยเหลอืและเพิ่มศกัยภาพเพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
3. การพัฒนากลไกการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
4. การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพือ่สร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมใน
สังคม 
7. การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสอบสวน
และพนักงานอยัการ 
10. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
 
 
 
 
  

- 



33 

  

         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560 - 2564 

เป้าหมายการพัฒนา 
(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลงประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
วัตถุประสงค ์
1.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคีวามเป็นเอกภาพ 
เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาเมือง 
3.2.1 แนวทางการพัฒนาหลักพัฒนาเมอืงศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม โดยมีความปลอดภยั สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลายและ
ศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
   1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู ่เพื่อการใช้งานของคนทุก
กลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งมีสมดุลจัดระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชนและกจิกรรม
เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐานรวมทั้งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้
ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจาก
อุบัติภัย อาชญากรรม และการจราจร 

 
 
ตัวชี้วัด 
- จ านวนแผนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 

 

 

 

 

 



34 

  

         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
 นโยบายและแผนระดับชาต ิ

ว่าด้วยความมั่นคง   
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายที ่2  
3.7.1  การเสริมสรา้งความมั่นคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิโดยก าหนด  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภยัในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วม 
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมอืกับภยัคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
กลยุทธ ์
(1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพฒันา อยา่งยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมูบ่้าน 
จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
(3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพือ่ให้มีภูมิคุ้มกันและ มขีีดความสามารถใน
การเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแกไ้ขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตวัให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความทา้ทายใหม่ ๆ ใน
อนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภยั
คุกคามทุกรูปแบบ 
(4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บรหิาร และผู้ที่
ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคงที่ต้อง
ประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกือ้กูลกันอยา่งเป็นเอกภาพ 
(6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
สนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้าน
ความมั่นคง เพื่อส่งเสริม การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ความสงบสุขของสังคม และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เพือ่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน 

 
 
ตัวชี้วดั 
(2) ระดับการมีส่วนรว่มของหนว่ยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และ
ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนดา้นความมั่นคง 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
  3.7.6 การสรา้งความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที ่๒ : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง 

และความสมานฉันท์ในชาต ิ
1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทาง
สันติวิธ ี
กลยุทธ์  
(๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมก าหนด  
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
(๓) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทกุระดับ อย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การ
ปกครอง ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ท างานด้านยุตธิรรมให้มีความโปร่งใสและรวดเร็ว  
 (๖) มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภบิาลให้มคีวามเข้มแข็ง 
สนับสนุนกระบวนการยุตธิรรมชุมชน การกระจายอ านาจใหก้ับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอสิระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวิถีชวีิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็น
บรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง 
 
 

 
๒) ตัวชี้วัด 
(๑) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
(๒) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการ
ยุติธรรมของภาครัฐ 
(๓) ระดับความส าเร็จของการชว่ยเหลือประชาชนในการ
เข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 

 
 
 
 
 
 



36 

  

         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

 
  สถานีต ารวจ และหน่วยบริการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง  ความส าเร็จหรือ 
ความล้มเหลวในภารกิจของต ารวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นส าคัญ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน จึงมีจุดเน้นในการให้บริการประชาชน 3 ประการ ได้แก่ 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ  2. มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การบริการประชาชน  3. เน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service)  โดยยกระดับการให้บริการของสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการบริการทั่วไป  2) ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 3) ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 4) ด้านการควบคุมและจัดการจราจร  
5) ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  6) ด้านการปรับปรุงสถานที่ท าการและสิ่งแวดล้อม และ 7) ด้านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา    
รวมทั้ง ประเมินจัดอันดับและคัดเลือกสถานีดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือยกย่อง ให้รางวัล และน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานอันเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่สถานีต ารวจอื่น ๆ ต่อไป  
และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติและความร่วมมือในการด าเนินการของแต่ละสถานีอย่างจริงจัง  ให้มีการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนสถานีต ารวจและหน่วยบริการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือน าปัญหาอุปสรรคมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
 
 

 

 

                                                                                  

 
 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีต ารวจและหน่วยบริการประชาชน 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจ าหน่วยเพื่อเป็นแบบอย่าง 
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการประชาชน 

- จ านวนบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชนได้รับ
การเชิดชูประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน  

สยศ.ตร.(ยศ.) 
 

ทุกหน่วยในสังกัด บก.อก. 
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านั กงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์ ) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• กองบัญชาการต ารวจสันติบาล (บช.ส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)  
• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
• ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ (สพฐ.ตร.) 
• ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการต ารวจในการให้บริการ
ประชาชน 
   - ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการต ารวจทุกระดับ 
ให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (Service Mind) 

 
 
- จ านวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง 
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย  

สยศ.ตร.(ยศ.) ทุกหน่วยในสังกัด บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) • โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1) ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพข้าราชการ
ต ารวจและครอบครัว และประชาชน 
2) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการ
ต ารวจทั้งประเทศ 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * รพ.ตร. ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดท า
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เจ้าภาพระดับ
นโยบาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ต ารวจ 
 
 
 

1. อาชญากรรมและความไร้
ระเบียบลดลง ชุมชนและสังคม 
มีความสงบเรียบร้อยมากข้ึน 
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมี
ความพึงพอใจต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม 

- ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือลดอาชญากรรมและ
ความไร้ระเบียบ 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3.1 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของประชาชนและภาคีเครือขา่ย
ในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการต ารวจ 
 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ

แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย : ๒ ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุขดีขึ้น 
แผนย่อย : การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา  
๑. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกไดทุ้กรูปแบบสูงขึ้น 
๒. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย  
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมภิาคอาเซียน 
แผนแม่บทประเด็นการตา่งประเทศ 
แผนย่อย :  การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเปน็หุ้นส่วนความรว่มมือ
กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

 
- ระดับความสัมพันธแ์ละความรว่มมือดา้นความมั่นคงใน
ทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญ
ทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จ านวนการเยือน จ านวนความ
ร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) มากขึ้น/ดขีึ้นจากเดิม 
ร้อยละ ๕ – ๑๐ (เฉลี่ยร้อยละ) 
 
 
- ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/
ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่าง
มีบูรณาการ (อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/โครงการ
ร่วม) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ ๕ - ๑๐ 
- ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนตา่ง ๆ (อาทิ จ านวนโครงการ จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ) มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ ๕ - ๑๐ 

แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
- บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
ด้านสังคม 
- การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
เป้าหมาย : 2. สังคมมีความสมานฉันท ์ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 

ตัวชี้วัด :   
- จ านวนกจิกรรมที่ประชาชนมีสว่นร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น 

นโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคง   

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายที ่13 :  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
แผนระดับชาติวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิ2.4 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ
กลยุทธ ์
 (๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  
 (๒) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และสว่นท้องถิ่น เพือ่การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 (๓) เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทกุรูปแบบกับต่างประเทศ 
โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์  
 (๔) พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการเตรียมพร้อมแหง่ชาติ 
ให้สามารถจัดการความเส่ียง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์กับต่างประเทศ  

ตัวชี้วัด 
 (๑) ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อ
รับมือภัยคุกคามทกุรูปแบบ 
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  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ ซึ่งในท่ีนี้ภาคีเครือข่าย คือ กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกประเทศ มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อท ากิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการป้องกัน
ปราบปราม และการด าเนินกิจการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม  
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ความรู้ แนะน าวิธีการ
ปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากข้ึน 
เพ่ือปรับและยกระดับลักษณะการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบและที่มีมาตรฐาน เป็นเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนและเกื้อกูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) 
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 
 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม) 
(สยศ.ตร.(ผอ.)) 

 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1- 9 ) 
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 
• กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
• กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 
• กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

- โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชด าริ 

- ปลูกฝังจิตส านึกให้กับข้าราชการต ารวจ และประชาชนได้  
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน 

สยศ.ตร.(ผก.) บช.น. ภ.1-9 ก. 
ทท. ตชด. ปส. ศ. 

รร.นรต. ศฝร 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหารงาน 
 
 

1. จัดองค์กรให้มีความเหมาะสม มีความ
พร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร 
และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

- ความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจต่อการบริหารงานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 * 
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *   
 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

2. ระบบการบริหารงานบุคคล 
มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กร 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

3. ข้าราชการต ารวจมีความเป็นมืออาชีพ 
ทันสมัย เชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

4. ข้าราชการต ารวจมีความภาคภูมิใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก  
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรต ารวจ 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

 
* ส านักงานก าลังพล (สกพ.) ประเมินผลรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติในภาพรวม 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 

5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความโปร่งใส  
 
 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)   
- สัดส่วนข้าราชการต ารวจและเจ้าหน้าที่ท่ีกระท าผิดกฎหมาย
ลดลงร้อยละ 20   
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *  

สยศ.ตร.(ยศ.) 

 
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทีห่น่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล เพ่ือรายงานส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ประเด็นยุทธศาสตร์กับความเชื่อมโยงแผนระดับประเทศ 

 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1  
พัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2  
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3  
เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ

เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช ้
แผนย่อยการปรบัสมดุลภาครัฐ 
1. เปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่าง ๆ มีส่วนรว่มในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใหก้ับประชาชน 
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
1. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
1. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
2. การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ 
และเป็นธรรม 

1. ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ)  
2. ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด าเนินการบริการ
สาธารณะไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๒๐ 
ค่าคะแนนการประเมิน 
5. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยา่งสูงตามเป้าหมาย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
6. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐   
7. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ลดลงร้อยละ ๒๐ 
3. ร้อยละของหนว่ยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๘๐ (๘๕ 
คะแนนขึ้นไป)) 
4. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย (ร้อยละ 
๗๕ ของประชาชนเช่ือมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย) 
1. จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมจ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน ลดลงร้อย
ละ ๑๐ 
- จ านวนข้อรอ้งเรียนเจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทจุริต) ลดลง
ร้อยละ ๑๐ 
- จ านวนข้อรอ้งเรียนเจ้าหน้าทีภ่าครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต 
ลดลงร้อยละ ๑๐ 
2. จ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกบัผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ลดลง
ร้อยละ ๒๕ 
 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผน เป้าหมาย ตัวชี้วดั 
 แผนการปฏิรปูประเทศ ด้าน การบริหารราชการแผ่นดิน  
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 1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดจิิทัล 
4. ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ 
6. การจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขัน้ตอน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมชิอบและธรร
มาภิบาล 
ในสังคมไทยเป้าหมาย 
๑. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ 
๓. เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
๔. ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

1. อันดับประสิทธภิาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 
อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 
2. อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ลดลง 
4. ระดับคะแนนของดัชนกีารรับรูก้ารทุจรติสูงกวา่ร้อยละ ๕๐  
5. จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซ่ึงต้องชดเชยความ
เสียหายลดลง 

นโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ว่าด้วยความมั่นคง   

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

- - 
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  ระบบบริหารจัดการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ การด าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ จึงต้องค านึงถึงภารกิจขององค์กรเป็นหลัก ประกอบกับปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการท างาน
หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการติดตามในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้น หน่วยในสังกัดควรพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ 
การประเมินต่าง ๆ และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานรองรับเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานข้างต้น เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณเพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนการทบทวนและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องรองรับกับนโยบายของประเทศ และให้ความส าคัญ 
กับการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเป็นหลัก พัฒนาการจัดการด้านแผน งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน พัฒนา 
การบริหารราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก ก าหนดแนวทางและวิธีการในการระดมและน าเอาทรัพยากรมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์กันได้โดยง่าย สร้างนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานในลักษณะ 
ที่ผู้รับบริการทั้งประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาและพัฒนาต้นแบบก่อนน าไปขยายผล และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อนเข้าสู่
การเป็นหน่วยงานดิจิทัลในอนาคต รวมทั้งกระจายอ านาจในการบริหารงานเพ่ือให้กองบัญชาการมีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม บรรลุเป้าหมาย  
ก าหนดวิธีการก ากับ ติดตาม ควบคุม  และตรวจสอบที่ชัดเจนและง่ายขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ 
(สง.ก.ต.ช.) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

โครงการทบทวนการกระจายอ านาจการบริหารงาน
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ 
ก.ต.ช. ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้
บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

สง.ก.ต.ช. ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1.2 กระจายอ านาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.) 

• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

- พัฒนาระบบการการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(สยศ.ตร.(ยศ.)) ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1.3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
                    ของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 
•  ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบ
ฐานข้อมูล POLIS 
 
2) จัดท าแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ 
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสม
ตามมาตรฐานที่ก าหนดให้เป็นไปตามกรอบอัตรา
ครุภัณฑ์ 

- ระดับความส าเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบ
ฐานข้อมูล POLIS 
 
- ระดับความส าเร็จของการขอรับการสนับสนุนฯ  
ในการจัดท าค าของบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
 
 

สกบ. และ สทส. 
 
 

สกบ. 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด ตร. 
 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

 
บก.อก. 

(ฝอ.3 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 
 
 

      

 

กลยุทธ์ที่ 4.1.5 พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

3) ปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกรอบอัตรา
พัสดุของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
4) จัดหาวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
ตลอดจนอาคารที่ท าการ ที่พักอาศัยให้เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุ
ประจ าหน่วย 

 
 
 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ตลอดจน
อาคารที่ท าการ และท่ีพักอาศัย ได้ตามกรอบที่ก าหนด 
 

สกบ. 
 
 
 
 

สกบ. 
 
 
 

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร. 

 
 
 

ทุกหน่วยใน
สังกัด ตร. 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

 

ทุกหน่วยใน
สังกัด บช.ศ. 

 
 
 

ทุกหน่วยใน
สังกัด บช.ศ. 
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 สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม (Merit System) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
มีการก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรต ารวจ และปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ส่งเสริมวินัยของข้าราชการต ารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตส านึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย ให้สามารถน าผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นและต าแหน่ง  ให้มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม  
 

 
 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 
• ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (สง.ก.ตร.) 

- 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ - ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ    สกพ. /บช.ศ. 
รร.นรต.  

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

กส. กส. 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนก าลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณาบ าเหน็จความชอบข้าราชการต ารวจ  
                    ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.)/กองบัญชาการ
ศึกษา (บช.ศ.) 

• กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
• ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9 (ศฝร.)) 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

- ผลิตข้าราชการต ารวจชั้นสญัญาบัตรและชั้นประทวน 
ให้เป็นต ารวจมืออาชีพทั้งในด้านกฎหมาย วิชาการต ารวจ 
ยุทธวิธีต ารวจ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม  
และด้านสมรรถนะทางรา่งกาย (Pre-service Training)  
- รร.นรต. ปริญญา 2 ใบ  
- ผลิต นสต. ของ บช.ศ. 

- ข้าราชการต ารวจที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

กมค.(สบส.) 
บช.ศ. รร.นรต. 

และ สกพ. 

..... บก.ฝรก. บก.ฝรก. 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพต ารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)  
• โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.) 
• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. โครงการจัดท าเส้นทางการพัฒนา ข้าราชการต ารวจ 
(Training Road map) เพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง 
    - ระดับสารวัตร - ผู้บัญชาการ 
    - ผู้ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจ 
    - กลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุน 
    - กลุ่มงานเทคนิค 
2. ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม 
ทั้งข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน 
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และตอบสนองขีด
สมรรถนะที่ต้องการ (In-service Training) 

- ข้าราชการต ารวจได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ข้าราชการต ารวจทุกระดับต าแหน่งและสายงาน
ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ  (Training Road map) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. สศป. 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการต ารวจ ให้ครอบคลุมทุกระดับต าแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ  
                           ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพต ารวจและการบังคับใช้กฎหมาย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

3.  โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการสอน
หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
5. โครงการสัมมนาเพ่ือปรับปรุงต าราเรียน
หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
6. โครงการพัฒนาเพ่ือทบทวนและเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
7. โครงการสัมมนาการวิเคราะห์ความจ าเป็น 
ในการฝึกอบรม (Training Need) ในการจัดท า
แผนการฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

- จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 
ที่ได้รับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
 
- จ านวนต าราเรียนในหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ
ได้รับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 36 วิชา 
 
 
- ข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

- ข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 

บช.ศ. 
 

 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. บช.น.(ศฝร.)  
บช.ตชด.(บก.กฝ.)  

และ ภ.1 – 9 (ศฝร.) 
 

บช.ศ. บช.น.(ศฝร.)  
บช.ตชด.(บก.กฝ.)  

และ ภ.1 – 9 (ศฝร.) 

สศป. 
 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 
 

สศป. 
 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)  
• โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.) 
• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1) โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 
 
2) โครงการสัมมนาระดับบริหารของกองบัญชาการศึกษา 
 
 
3) โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานอ านวยการ
ของกองบัญชาการศึกษา 

- จ านวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 
 

กอจ. 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก.) 

 
บก.อก. 

(ฝอ.2 บก.อก.) 

กอจ. 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

4) โครงการฝึกอบรมเพ่ือจัดท าสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์
ของบุคลากรทางการศึกษา/ครูอาจารย์ในหน่วยฝึกอบรม  
 
 
5) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับข้าราชการต ารวจกองบญัชาการศึกษา 
 
 
6) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุง
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 
กองบัญชาการศึกษา 
 
7) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.6 บก.อก.) 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.5 บก.อก.) 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก.) 

 
 

กอจ. 
 
 
 

บก.ฝรก.  
ศฝร.ภ.1 - 9 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

กอจ. 
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.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

8) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
9) โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
 
10) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพในหน่วยศึกษาอบรม
ของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
 

- ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564 
 
 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

- จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สศป. 
 
 
 
 

สศป. 
 
 

สศป. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด ตร. 
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)  
• โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (รร.นรต.) 
• สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย (สบร.) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1) การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาด้านวิชาการ  
- หน่วยศึกษาอบรม มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการ
ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในการก าหนดเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ความสนใจร่วมกันและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
ทั้งสองฝ่าย 

2) โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การศึกษาภาครัฐและเอกชน 

 
 
- จ านวนผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จะน าไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมอย่างน้อย 1 ชิ้น 
- จ านวนความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม และ
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
 

- จ านวนครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. 
 
 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 

สศป. 
 
 
 
 
 
 
 

กอจ. 

วตร.,  
บก.ฝรก. 
และ กอจ. 

 
 
 
 
 

กอจ. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) 
• โรงพยาบาลต ารวจ (รพ.ตร.) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 
 
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพข้าราชการ
ต ารวจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- ข้าราชการต ารวจผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

สกพ./รพ.ตร. ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
บก.อก. 

(ฝอ.2 บก.อก.) 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 

 

กลยุทธ์ที่ 4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการต ารวจ 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)  • ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1) ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม   
    - ต ารวจไทยใจสะอาด  
    - ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม 
 
2) โครงการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
แก่ข้าราชการต ารวจกองบัญชาการศึกษา 

- ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 
- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือจริยธรรม 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการอบรมตามโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

บช.ศ. และ 
สยศ.ตร.(วจ.) 

บช.ศ. บก.อก. 
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ) 

 
บก.อก. 

(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
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ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม โดยผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ให้ค า ปรึกษา 

แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณา  ตามหลักการของระบบคุณธรรม อันจะเป็นกา รสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ 
ในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ  

ส่งเสริมวินัยของข้าราชการต ารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตส านึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาล  
ในการบริหารองค์กร  และมีการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยไมให้เสียหายแกราชการ 

ป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 

เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ขอ งบุคลากรให้ปฏิเสธ
และต่อต้านการทุจริต สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว 

เพ่ือสร้างความเข้าใจ รับรู้ ของประชาชน ต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ พัฒนาปรับปรุงเทคนิคในการสื่อสารต่อประชาชนให้เข้าถึงง่าย ชี้แจงประเด็นข่าวสาร
ต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานจเรต ารวจ (กองบังคับการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ) (จต.)  
• กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) (บช.ก.
(ปปป.))  
• ส านักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 
• กองวินัย (วน.) 

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

    1) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี  
โดยน าร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100 
 
 
 

บช.ก.(บก.ปปป.) 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
                     และสามารถตรวจสอบได้ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• กองสารนิเทศ (สท.)  • ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1) พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  
สร้างการรบัรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ ์
    - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติได้ทันต่อสถานการณ์ 
2) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    -  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติได้ทัน 
3) ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
ประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ 
ในเครือข่าย ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ 
  
 
 
 
- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ
สถานการณ์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

สท. 
 
 

สท. 
 
 

สท. 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด ตร. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
บก.อก. 

(ฝอ.1 บก.อก.) 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 
 

 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และท่ัวถึง 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

4) เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
     4.1  ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อ 
ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร 
ของต ารวจให้ประชาชนรับทราบ  
 
     4.2 โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (Police TV)  
 
 

 
 
- จ านวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 

5 ช่องทาง 
 
 
- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ รวมถึงการน า
รายการที่ออกอากาศแล้วมาฉายซ้ าตลอด 24 ชั่วโมง  
ทั้งอายุสัญญา 
 
 

 
 

สท. 
 
 
 

สทส. 
 
 
 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 
 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วยใน
สังกัด บช.ศ. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

• ส านักงานก าลังพล (สกพ.) • ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

- โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

- ระดับความส าเร็จของการทบทวน ปรับปรุงประเมิน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

สกพ. ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 
 กองบัญชาการศึกษา ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยก าหนดขั้นตอนและแนวทางให้หน่วยในสังกัดด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนที่สามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 
     1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรองรับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แนวทางการขับเคลื่อน

ส ำนักกำรศึกษำและประกันคุณภำพ, วิทยำลัยกำรต ำรวจ, กองบังคับกำรฝึกอบรมต ำรวจกลำง,

กองกำรสอบ และ กลุ่มงำนอำจำรย์

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบังคับการ เพื่อรองรับการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยท่ีได้จัดท าตามข้อ 1 ให้ระดับกองก ากับการเพื่อรองรับ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ของกองบังคับการ
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  2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับต่าง ๆ 

          2.1 หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์/ปฏิบัติของกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 

 
1. ศึกษาเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ และแผนปฏิบัติราชการ    

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ 
  (Key Success Factors)  เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัด  รองรับเป้าหมายข้างต้น 
  โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  (Causal Relationship) ในเป้าหมายแต่ละระดับ 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายในภาพรวม   
 
 
 
3. รวบรวมผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน จากเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ก ากับดูแล ตามข้อ 2.2  
   แล้วส่งผลใหส้ านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผ่านส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ) ตามกรอบการรายงานทีก่ าหนด  
 

 

 
ก ำหนดนโยบำย/แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 

 

 
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่รบัผิดชอบตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563 และน ามาก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตวัช้ีวัด ให้สอดคล้อง      
   รองรับ โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวช้ีวัด ท้ังในระดับประเทศ    
   ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหน่ึง เพื่อใช้ในการเสนอประกอบการพจิารณา จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และ    
   ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ของโครงการตามข้อ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอจดัท าค าขอ 
   ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึง 
   ความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานอย่างน้อย 2 ระดับ  ได้แก่ ผลผลิต (Output)  
   และผลลัพธ์ (Outcome) 

 3. รวบรวมผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน จากหน่วยรับผดิชอบหลักของแผนงาน/     
    โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยทุธ์ที่รับผิดชอบ ตามข้อ 2.3 แล้วส่งผลดังกล่าวให้เจา้ภาพ         
    ขับเคลื่อนระดับนโยบายตามขอ้ 2.1 ตามกรอบการรายงานที่ก าหนด 
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2.3 หน่วยรับผิดชอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 3 .1 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่ ทุ กหน่ วยในสั งกั ด เกี่ ยวกั บวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายของ 
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์  
ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับ เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจ เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้อง  
และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชน สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูล  
ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
 3.2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยน าผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น มาทบทวนปรับปรุง
นโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template)  
   โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน  
   และวิธีการค านวณตามแนวทางการติดตาม     
   และประเมินผลที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   ก าหนด  

 

หลัก ปฏิบัต ิ

2. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   ที่รับผิดชอบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  

 
3. รวบรวมผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน  
   จากหน่วยปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/      
   กิจกรรม และตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ  
   แล้วรายงานผลในภาพรวมไปยงั    
   เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
   ของกลยุทธ์ ตามข้อ 2.2 

1. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template)  
   โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการ    
   ค านวณตามแนวทางการติดตามและ    
   ประเมินผล 
ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  
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 จากผลการด าเนินการที่ผ่านมายังพบว่ามีหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัด  
ขาดการขับเคลื่อนติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด จะเห็นได้ว่าในการติดตาม และประเมินผลในปัจจุบัน นอกจากส านักงานต ารวจแห่งชาติจะต้อง
ขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังต้องขับเคลื่อนติดตาม ประเมินผล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าตัวชี้วัดเหล่านั้น
มาก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเมื่อถึงรอบ
ระยะเวลาในการรายงานผลของหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศ และระดับสากลข้างต้น โดยกองบัญชาการศึกษา 
มีการายงานผลการด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องให้  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือน าผลการด าเนินงาน 
ของแต่ละตัวชี้วัดไปรายงานตามกรอบการประเมินต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ ในการรวบรวมผล  
การด าเนินงาน และหน่วยที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมิน

1. ระบบ eMENSCR

การประเมิน

- ประเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมิน

- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยรับผดิชอบหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

เป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  
ที่ได้น าเข้ามูลเข้าสู่ระบบ 
eMENSCR ไว้ โดยตรง 

 
 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
โดยส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ คัดเลือกตัวช้ีวัด 
ที่ส าคัญ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ และตัวช้ีวัด 
ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพื่อรายงานผลตามกรอบ 

แนวทางการประเมิน  
 
 
 

น าผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ที่ได้
ประเมินตามแผนปฏิบตัิ
ราชการส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไปใช้ส าหรับการ
รายงานผลการด าเนินงานของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

• แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน
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กรอบแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของกองบัญชาการศึกษา  

 

1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผล
และเก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. ให้หน่วยปฏิบัติตามกลยุทธ์ (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 รายงานผลการด าเนินการไปยังกองบัญชาการศึกษา ผ่าน กองบังคับการอ านวยการ  
ภายในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563  
 1.2 ให้กองบังคับการอ านวยการ (ฝ่ายอ านวยการ 2) รวบรวมผลการด าเนินงานจากข้อ 1.1  
รายงานหน่วยรับผิดชอบหลัก ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563  
 
  2. ให้หน่วยรับผิดชอบหลักตามกลยุทธ์ (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 รวบรวมผลการด าเนินงานจากหน่วยปฏิบัติ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการในตัวชี้วัด 
ที่รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินการไปยังกองบัญชาการศึกษา ผ่าน กองบังคับการอ านวยการ  ภายใน 
วันพุธที ่7 ตุลาคม 2563 

2.2 ให้กองบังคับการอ านวยการ (ฝ่ายอ านวยการ 2) รวบรวมผลการด าเนินงานจากข้อ 2.1  
รายงานเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 
 
  3. ให้กองบังคับการอ านวยการ (ฝ่ายอ านวยการ 2) (เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์) รวบรวมผล
การด าเนินงานจากหน่วยรับผิดชอบหลักตามกลยุทธ์ (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) เพ่ือสรุปผลการด าเนินการ 
ในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบเพ่ือรายงานเจ้าภาพระดับนโยบาย ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  
 

2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผล
และเก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. ให้ทุกหน่วยในสังกัด กองบัญชาการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ กองบัญชาการศึกษา ผ่าน กองบังคับการ
อ านวยการ ภายในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 
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2. การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

  ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดท ากรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยคัดเลือก
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สอดคล้อง  
กับตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 และการประเมิน 
ตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (World Economic Forum (WEF)) และ (World Competitiveness 
Ranking (IMD)) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด (กองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติ) โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 
การด าเนินการของหน่วยรับผิดชอบหลัก/ปฏิบัติตัวชี้วัดที่ได้รับคัดเลือกตามกรอบการประเมินตามมาตรการฯ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก

รวบรวมผลการด าเนินงานจากหน่วยปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลในภาพรวม

ไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติ
(รายงานผล 12 เดือน ภายในกลางเดือน ต.ค.63)

หน่วยปฏิบัติ

รายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยรับผิดชอบหลัก
(รายงานผล 12 เดือน ภายในต้นเดือน ต.ค.63)
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  3. การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 (ระบบ Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR ) 
     กองบัญชาการศึกษา โดย กองบังคับการอ านวยการ (ฝ่ายอ านวยการ 2) ท าหน้าที่ประสาน 
และติดตามหน่วยในสังกัดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ก าหนดกับส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ โดย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ กองยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบังคับการหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา

การข้อมูลเข้าสู่ระบบ : 
- กองบังคับการอ านวยการ (ฝ่ายอ านวยการ 2) แจ้งหน่วยรับผิดชอบหลัก 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม น าข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่
ระบบ eMENSCR โดยกรอกรายละเอียดในชุดข้อค าถามตั้งแต่ 
M1 - M5 ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ (31 ธ.ค.)  
ทั้งนี้ หากมีโครงการทีเ่ริม่ต้นในไตรมาสอื่น ให้น าเข้าข้อมูลภายใน  
30 วัน หลังสิ้นไตรมาส

การขับเคลื่อน ติดตาม และรายงานผล :
- เมื่อลงข้อมูลรายละเอียด โครงการ/การด าเนินงาน 

(M1-M5) ในระบบแล้ว  หน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมจะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้า
ผ่านระบบในหัวข้อ M6 : รายงานผลการด าเนินการที่เกิดขึ้น
เป็นรายไตรมาส โดยมีระยะเวลา 30 วัน (ภายใน 31 ม.ค. 30 เม.ย. 
31 ก.ค. และ 31 ต.ค.)

● ในแต่ละปีงบประมาณ ระบบตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล (eMENSCR) อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หน่วย
จะต้องศึกษาแนวทางการด าเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้การ
ด าเนินการในภาพรวมของกองบัญชาการศึกษามีความถูกต้อง
ครบถ้วน และสมบูรณ์
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ส่วนที่ 5 

     ภาคผนวก 
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