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คำนำ 

 

 กองบ ัญชาการศ ึกษา ได้ดำเน ินการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิราชการกองบ ัญชาการศ ึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ ทั ้ง 3 ระดับ ได้แก่  
แผนระดับที ่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 แผนระดับที ่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนการปฏ ิร ูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  13  
พ.ศ.2566 - 2570 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566 - 2570) และ 
แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กองบัญชาการศึกษา เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คำแถลงนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   
เพื่อให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ 
นโยบายการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ ์ รวมทั ้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงาน  
อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของกองบัญชาการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป  
 กองบัญชาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 รองรับแผนปฏิบัต ิราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของกองบัญชาการศึกษา และเป็นเครื่องมือ
สำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บรรลุ  
ผลสำเร็จตามกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
  หน่วยต ่าง ๆ ในส ังก ัด กองบ ัญชาการศ ึกษา ม ีหน ้าท ี ่ ในการศ ึกษา ทำความเข ้าใจ  
แผนปฏิบัติราชการนี้ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจของหน่วยและควบคุม กำกับดูแล ขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี ้วัด รองรับแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื ่อง และมีการประเมินผลเพื่อนำไปสู ่ผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์  
“เป็นองค์กรหลักในการสรรหา ผลิต พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นตำรวจมืออาชีพ  
คู่คุณธรรม และก้าวทันยุคดิจิทัล” 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ



2 
    

บทสรุปผู้บริหาร 
  

 ตามที ่ย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก 
ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องและบูรณาการ  
การทำงานระหว่างกันอันจะนำสู ่การขับเคลื ่อนการปฏิบัติเพื ่อบรรลุเป้าหมายวิสัย ทัศน์ที ่ว ่า “ประเทศไทย  
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 กองบัญชาการศึกษา ซึ ่งเป็นกองบัญชาการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่  
ในการเป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์การศึกษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ  
ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานในสังกัด สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำรวจ 
สร้างและพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรม  
ก่อนเข้ารับราชการตำรวจ และจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในกิจการของตำรวจ ประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน 
ของรัฐที่เก่ียวข้อง ให้ดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ 
                  กองบ ัญชาการศ ึกษาได ้นำเป ้าหมายและแนวทางตามย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  พ.ศ. 2561 - 2580  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ห้วงที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั่ นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ.2566 - 2570) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ปัญหาด้านชายแดน  
การก่ออาชญากรรม ทั้งในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ความรุนแรงในสังคมและครอบครัว การหลบหนี
เข้าเมือง การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน การเคลื่อนย้ายแรงงาน/แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ยาเสพติด  
และการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความสามัคคีของคนในชาติ การเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ตลอดจน ปัญหาเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มากำหนด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ทั ้งในส่วนที ่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุนของประเทศ ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้อง  
กับสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น ซึ ่งเป็นแผนระดับที่  3 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดที่กองบัญชาการศึกษา ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
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           ทั้งนี ้ เพื ่อให้มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี ้ว ัดไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนด  
หน่วยเจ้าภาพเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าภาพเรื่อง เจ้าภาพแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และหน่วยสนับสนุนและหน่วยปฏิบัติ รวมทั้ง วางระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนรูปธรรม เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ 
ในการดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษาให้ส่งผลต่อความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแก่ประชาชน
และบรรลุเป้าหมายของประเทศต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 
1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
     เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
    2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
    ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื ่อง 
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
      2.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
      - การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั ่นคงรวมทั้งภาครัฐ  
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ 
และทุกระดับ 
 4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
   - การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  - การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (หลัก) 
   2. เป้าหมาย  
 2.1 ประชาชนอยู่ด ีกินด ีและมีความสุข 
 2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
     4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
         4.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
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 4.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
  4.3.1 การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐ 
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ 
และทุกระดับ 
 4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ 
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
  4.4.1 การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
  4.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
  4.5.1 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
       2. เป้าหมาย  
 2.1 ภาครัฐมีว ัฒนธรรมการทำงานที ่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    2.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
  4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
  4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื ่อมโยงการพัฒนา  
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
       4.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาตเิป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
       4.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
                  4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 
 4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  4.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
  4.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
                   4.3.3 ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
           4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
  4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
  4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
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 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น  
และเป็นมืออาชีพ 
  4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
  4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
  4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
  4.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  4.7.2 มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น 
  4.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ เป ็นแผนเพื ่อข ับเคล ื ่อนเป้าหมายและประเด ็นย ุทธศาสตร์   
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางพัฒนา 
เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนด ซึ่งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 ประเด็น  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
 
ประเด็นความม่ันคง 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ   
  2.3 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา : 1) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 
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  เป้าหมายแผนย่อย : 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงไว้ซึ ่งสถาบันหลักของชาติ  
สถาบัน ศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้นเป้าหมายแผนย่อย 
   แนวทางการพัฒนา : 2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 เป้าหมายแผนย่อย : 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น จนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา :  
   ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ  
 1) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งหน้าแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน ภายใต้
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดำเนินการให้สามารถรองรับปัญหาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว
นี้ ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมด้านการจัดการ 
สาธารณภัย (2) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้ประเทศไทยมีมาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณ์  
ที ่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ (3) เพิ ่มประสิทธิภาพการฟื ้นฟูอย่างยั ่งยืน 
ด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม (4) ส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง  
จากสาธารณภัย ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านมนุษยธรรม มีความเป็นเอกภาพ และได้มาตรฐ านโลก 
เพื่อเป็นแนวหน้าในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ (5) ขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่ งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนา
และบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการทำงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือ 
ในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (1) การบริหาร
จัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบที่เกี ่ยวข้อง (1) การปรับปรุง พัฒนา และทบทวนกฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึง  
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (3) การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในทุกระดับและทุกมิติ  
 (4) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที ่ทันสมัย และ (5) การแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน 
ทั้งในและต่างประเทศ  
   3) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา  
ขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจ สามารถส่งผลกระทบ  
ต่อทุกประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (2) การจัดทำและบริหารจัดการ
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ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง เตือนภัย เพื่อการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจ 
และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ (3) การทบทวนและปรับปรุง
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการกระทาผิดที ่จะส่งผลต่อความเสียหายด้านเศรษฐกิจโดยรวม  
ของประเทศต่างๆ อย่างเร่งด่วน (4) การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั ่นคงของชาติ และ (5) การเตรียมพัฒนาทักษะบุคลากรและปฏิรูปองค์กร 
ให้พร้อมรับนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบพลิกผัน  
   4) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุ่งให้สามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน ติดตาม 
ประเมินผล และสั ่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั ่นคงภายในราชอาณาจักรตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงท่ีมีผลกระทบต่อแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมิน
สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์ (2) ผนึกกำลังและบูรณาการแนวทาง แผนงาน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ (3) อำนวยการ กำกับ ประสานงาน และ 
เสริมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ (4) ทำการติดตามและประเมินผล  
พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
         
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   แนวทางการพัฒนา :  
                   1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
    2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
    4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา   
 3.2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล 
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด : 3) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล 
 สถานะปัจจุบัน : อันดับที่ 39 ในปี 2563  
 ค่าเป้าหมายในปี 2570 : อันดับที่ 33 
 ตัวช้ีวัด : 4) อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล 
 สถานะปัจจุบัน : อันดับที่ 20 ในปี 2564 
 ค่าเป้าหมายในปี 2570 : อันดับที่ 15 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
 ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล ็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีร ัฐบาลอิเล ็กทรอนิกส์  
ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 40 
ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
   กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน  
โดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่ต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีความจำเป็นที่ภาครัฐต้องดำเนินการ 
โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์การ นอกภาครัฐ 
และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในลักษณะนวัตกรรมการให้บริการในการตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ที่มีการร่วมรับผลประโยชน์และ ความเสี่ยงในการดำเนินการกลยุทธ์
ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 
โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็น การกำกับดูแลหรือเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น  
และให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐ ยังต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
ต้ังแต่ระดับนโยบาย แผน งบประมาณ กำลังคน และการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งเป้าหมายร่วมกัน 
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 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง  
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบ การดำเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการ การบริหารจัดการและ  
นำไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอรัปชั่น 
 กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำข้อมูลสำหรับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอื่นของหน่ วยงานภาครัฐ
ทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล 
และสามารถเชื ่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและ  
การบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะ  
ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก 
  กลยุทธ์ยอ่ยท่ี 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนการ
ทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อย นำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะ  
การให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการ  
ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็น 
ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพ  
มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื ่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้องทบทวนแนวทาง  
การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สามารถ  
ถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐ
ให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมให้มีประเภทการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงาน 134 ไม่ตลอดชีพ
มากขึ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบัน  
และดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพื่อให้การขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง  
เป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมและเหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล  
แบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ การประเมินผล
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บุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ  
ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่สามารถยกระดับ
การใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที ่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื ้อต่อการ 
พัฒนาประเทศ โดยภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็น  
ผู้อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายที่มีเป้าหมายที่วัดได้ในการให้เกิด
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานกลาง
ดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็น ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ของภาครัฐ โดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับ
และกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้ง 
จัดให้มีการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศที่มีการจำแนกประเภทตามการใช้งาน 
ของประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความสะดวก เข้าถึงได้ และเข้าใจง่าย 
 
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566 - 2570) 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 : การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 การธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งข้ึน 
 ตัวชี ้วัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู ้เกี ่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่   
ตามช่องทำประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 2 คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่างหลากหลายโดยได้รับความคุ้มครอง
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 ผลสัมฤทธิ์ คนในชาติมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของจำนวนการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติ 
ที่สร้างหลักประกันทางสังคมรวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติ
ได้รับการแก้ไข อย่างน้อยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการ 
ชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
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  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.3 เสริมสร้างการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
โดยมุ่งเน้นการประเมินและกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรทางสังคม 

กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่างหลากหลาย
บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้แนวทางสันติวิธีการสร้าง
หลักประกันว่าบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์
ภาษา เพศ เพศสภาพวิถีทางเพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือจิต สุขภาพ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ติดยาเสพติด 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา ความเชื่ออื่นการศึกษาอบรม ความคิดเห็น
ทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืนอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ทุกภาคส่วน
ให้เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความหลากหลายของคนในชาติบนพื้นฐาน
ของความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างทั ่วถึง และการเข้าถึงบริการสาธารณะ พร้อมทั ้งส่งเสริมและเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม และกลไกต่างๆ  
ให้เอ้ือต่อการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ตลอดจนสอดรับกับสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  กลยุทธ์ย ่อยที ่ 2.3 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือว ิธ ีปฏิบัติ  
ในการให้บริการสาธารณะให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือนำเหตุความแตกต่าง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเปราะบาง 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.4 เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที ่ของรัฐให้มีทัศนคติที ่ยอมรับ 
ความแตกต่างหลากหลายไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ รวมถึงยึดหลักการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม หลักสิทธิมนุษยชน
สากล รวมถึงการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการต่อประชาชน  
และให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิเสธคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดที่เข้าข่ายการเลือกปฏิบัติหรือขัดต่อ
มนุษยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  
ด้านสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชน 
สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิ ของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ 
ของบุคคลอื่น 
  กลยุทธ์ย ่อยที ่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพ กลไกการบริหารจัดการความขัดแย้ง 
และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว
สถานศึกษา สถานที่ทำงาน และชุมชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเพื่อร้องเรียนหรือร้องทุกข์กระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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นโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้อง  
นโยบายที่ : 
 2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ  
 2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชน 
 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 
 4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
 11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ท่ัวประเทศ 
 11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอํานวยควาสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ 
และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
 1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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นโยบายพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 

นโยบายที่ 1 พิทักษ์ เทิดทูนและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบ ตร. หน่วยรับผิดชอบ บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
1.1 ยึดถือการถวายความปลอดภัย “เป็นภารกิจสำคัญ” สูงสุด  
    -  ให้หน่วยที่มีภารกิจในการถวายความปลอดภัย พิจารณา
จัดทำโครงการหรือกิจกรรม ในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงการเบิกค่าตอบแทนของ
ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ให้ศึกษาจาก ภ.5 ที่ได้เคยดำเนินการไว้ และให้หารือ สยศ.ตร. 
ซึ่งเป็นฝ่ายอำนวยการหลักของ ตร. ที่รับผิดชอบในภารกิจนี้ 

 
สยศ.ตร./

สงป. 

 
ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

 
นโยบายที่ 2 เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้หน่วยเสนอ 
                แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับ ดังนี้ 

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบ ตร. หน่วยรับผิดชอบ บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
2.4 ฝึกอบรมพัฒนากำลังพล รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ
สาธารณะ (Service Mind) และ การจัดการความเครียด 
     - ให้ บช.ศ. กำหนดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการฝึก 
อบรมของข้าราชการตำรวจ (มอบหมาย พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร  
เป็นผู้รับผิดชอบ และให้ พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี เป็นผู้ช่วย) 

บช.ศ. บช.ศ. 
สกพ. น. ก. 
ตชด. และ  

ภ.1-9 

สศป. วตร. บก.ฝรก. 
กอจ. และ 

ศยก. 

 
นโยบายที่ 4 แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบ ตร. หน่วยรับผิดชอบ บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
4.3 กวดขันดูแล มิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้อง 
กับยาเสพติด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางอาญา วินัย ทางปกครอง
อย่างเด็ดขาด 

วน. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.4 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 
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นโยบายที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ 

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบ ตร. หน่วยรับผิดชอบ บช.ศ. 

หลัก/ร่วม   ปฏิบัติ หลัก/ร่วม   ปฏิบัติ 
6.1 ให้ทุกหน่วยสำรวจความต้องการ อาคารที่ทำการ ที่พักอาศัย 
โดยให้ บช./ภ. จัดลำดับความสำคัญ รวมถึงเตรียมสถานที่รองรับ 
โครงการศูนย์ร ับแจ้งเหตุฉ ุกเฉินแห่งชาติ (191) เสนอ ตร. ภายใน
กลางเดือน พ.ย.65 (รองรับการจัดทำคำขอปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2567) 
พร้อมทั้งเสนอความต้องการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ที่ทำการ  
ที่พักอาศัยภายใน ก.พ.66 (รองรับงบเหลือจ่ายกลางปี)       

สกบ./สงป./
สกพ. 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

6.2 ให้ทุก บช./ภ. และสายงานต่าง ๆ รวมถึงศูนย์ปราบปราบ
อาชญากรรมพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติงานและศูนย์บริหารงาน สำรวจ
ความต้องการยานพาหนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เสนอภายในกลางเดือน พ.ย.65      

สกบ./สงป. ทุกหน่วย 
ในสังกัด  
และศูนย์ 
18 ศูนย์ 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

6.4 พ ัฒนาค ุณภาพชีว ิตข ้าราชการตำรวจให ้ม ีความสุข 
ในการปฏิบัติงานปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 

สกพ. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

6.8 แก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจทั้งระยะเร่งด่วนและ
ระยะยาว เช่น โครงการอาชีพเสริมของแม่บ้านตำรวจ รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจไม่ควรมุ่งเน้นผลกำไร
มากเกินควร ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
โดยเฉพาะปัญหาการถูกฟ้องล้มละลาย ตลอดจนดูแลสวัสดิการ
ข้าราชการตำรวจด้านต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาบุตร
ข้าราชการตำรวจ ระดับประทวนถึงรองสารวัตร 

สกพ. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

6.9 จัดทำโครงการทำดีให้รางวัล และโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นประจำเดือนและประจำปีของทุกสายงาน 

สกพ. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

 

นโยบายที่ 7 พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตำรวจทุกสายงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรม ทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบ ตร. หน่วยรับผิดชอบ บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
7.1 ระดับ บช.ศ. รร.นรต. ศูนย์ฝึกอบรม     
7.1.1 ผลิตข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ควบคู่กับ
ความรู ้ด้านวิทยาการ และยุทธวิธีตำรวจ ที ่ถ ูกต้องและทันสมัย  
โดยส่งให้มีการบูรณาการการฝึกร่วมของหลักสูตร นรต. นอร. กับ นสต. 

บช.ศ./
รร.นรต. 

บก.ฝรก. 
และ  

ศฝร.ภ1 - 9 

สศป. 
(ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร 2) 

บก.ฝรก. 
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นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบ ตร. หน่วยรับผิดชอบ บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
7.1.2 พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดทำทำเนียบผู้มีทักษะหรือถนัดเฉพาะด้านของ ตร. 

บช.ศ./
รร.นรต. 

บก.ฝรก. 
และ  

ศฝร.ภ1 - 9 

สศป. 
(ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร 1) 

/ กอจ.  

วตร.  
บก.ฝรก. 
และ ศยก. 

7.1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียน การสอน และการฝึกอบรม 

บช.ศ. บก.ฝรก. และ  
ศฝร.ภ1 - 9 

บก.อก. 
(ฝอ.6 บก.อก.) 

วตร.  
บก.ฝรก. 
และ ศยก. 

7.2 ระดับหน่วยปฏิบัติ     
7.2.1 จัดให้มีวงรอบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ
ทุกระดับ ทุกสายงานและสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ ตามแผน
แม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตร. (Royal Thai Police HRD Blueprint) 
 - การฝึกอบรมพัฒนากำลังพล ให้แต่ละ บช./ภ. ดำเนินการ โดยให้
ศูนย์บริหารงาน และคณะทำงานพัฒนานโยบายทั้ง 5 สายงาน  
เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานในการฝึกอบรม อาจพิจารณาใช้การอบรม
แบบออนไลน์เพื ่อประหยัดค่าใช้จ่าย พิจารณาในการให้รางวัล
สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสอบได้ดี โดยในส่วนของการอบรมของหลักสูตร สว. 
ผกก. และ ผบก. ยังคงให้ บช.ศ. เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากการฝึกอบรม
พัฒนากำลังพล ตาม 5 สายงานแล้ว ให้มีการพัฒนาอบรมความรู้เฉพาะทาง 
โดยให้ศูนย์อาชญากรรมต่าง ๆ  เป็นผู้รับผิดชอบ เช่น การอบรมความรู้
ส ืบสวนสอบสวนด ้านยาเสพต ิดให ้  ศอ.ปส.ตร. ร ับผ ิดชอบ 
(มอบหมาย พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เป็นผู้รับผิดชอบ และให้ 
พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี เป็นผู้ช่วย) 

บช.ศ. บช.ศ. สกพ. 
สยศ.ตร. 

และ ศยก. 
 

สศป. 
(ฝ่าย

ยุทธศาสตร์
การศึกษาฯ ) 

วตร. 
และ 

บก.ฝรก. 

7.2.2 จัดให้มีการฝึกทบทวนซักซ้อมยุทธวิธี และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน SOP เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สถานีตำรวจ โดยหัวหน้า
สถานีต้องควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด 

สกพ./ 
บช.ศ. และ 
รร.นรต. 

บช.ศ. และ 
รร.นรต. 

และ ศฝร. 

บก.ฝรก. 
และ ศยก. 

บก.ฝรก. 
และ ศยก. 

7.2.3 จัดการทดสอบเพื่อวัดความรู้ในแต่ละสายงาน เพื่อให้มีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอและจะต้องกำหนดให้เป็นคุณสมบัติหนึ่ง
ในการเข้าสู่ตำแหน่งด้วย 

สกพ./ 
บช.ศ. และ 
รร.นรต. 

บช.ศ. และ 
รร.นรต. 

และ ศฝร. 

กส. กส. 

7.2.4 สนับสนุนงบประมาณฝึกยิงปืนสายปฏิบัติการประจำปีในระดับ
พื้นที ่
        - บช.ศ. กำหนดโครงการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีโดยให้ฝึกใน
ระดับสถานีตำรวจพ้ืนที่ของแต่ละ บช./ภ. เป็นประจำทุกเดือน และ 
สงป. สนับสนุนงบประมาณ 

สงป./สกพ. 
บช.ศ. และ 
รร.นรต. 

บช.ศ. และ 
รร.นรต. 

และ ศฝร. 

ศยก. ศยก. 
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นโยบายที่ 8 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ 

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบ ตร. หน่วยรับผิดชอบ บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
8.2 บูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีอยู่ของ ตร. และที่เชื่อมโยง 
กับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
(Big Data) 

สทส. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.6 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

 
นโยบายที่ 9 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับการทำงานของตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบ ตร. หน่วยรับผิดชอบ บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
9.1 แก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง รองรับการบังคับใช้ 
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ ฉบับใหม่โดยให้จัดทำปฏิทินการทำงาน 
(Timeline) ให้ชัดเจน เมื ่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ ฉบับใหม่  
มีผลบังคับใช้ จะได้ขับเคลื่อนต่อไปได้โดยมิชักช้า 

สกพ. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.4 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

 

 
นโยบายที่ 10 เสริมสร้างระเบียบวินัยควบคุมดูแลความประพฤติและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจ 
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หน่วยรับผิดชอบ ตร. หน่วยรับผิดชอบ บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 
10.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และ
เสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร.  
ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 โดยเคร่งครัดทั้งในและนอกเวลาราชการ 

วน. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.4 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

10.3 ให้ดำเนินการทางปกครอง วินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและทุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง 
พัวพันกับยาเสพติด 

วน. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.4 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

10.4 ทุกครั้งที่มีการประชุมบริหารประจำเดือน ให้มีการกวดขัน กำชับ 
ในเรื่องการดูแลความประพฤติระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ 
และบันทึกเป็นหลักฐาน ถ่ายทอดถึงผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 

วน. ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.4 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 
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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ  

นโยบายและแผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2566 – 2570 นโยบายรัฐบาล  
และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

 

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้มุ่งเน้น
รองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง 
โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ ่งเป็นแผนระดับที่ 3  
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ให้แก่หน่วยในสังกัด ซึ่งจะส่งผลต่อการ 
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำ 
และเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุนงานจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร 
ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกั น
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั ้งในการกระทำผิดร ูปแบบปกติและออนไลน์ พิท ักษ์และฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญ  
มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รองรับการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความมั ่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั ่นคงชายแดน การบริหารจัดการผู ้หลบหนีเข้าเมือง  
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย สนับสนุน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการควบคุม
ฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เพื ่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจความมั ่นคงในภาพรวม 
โดยเฉพาะในเรื ่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื ่อตอบสนอง  
ต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู ่ระบบราชการไทย 4.0  ให้เป็นองค์กรที ่เป ิดกว ้าง  
และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้  
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุกมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้  
ในการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
ตลอดจนเป็นองค์กรที ่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู ่สภาพความเป็นสำนักงานสมัย ใหม่ โดยจัดองค์กร 
มีความเหมาะสม บริหารทรัพยากรทางการบริหารให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคล 
ให้มีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กรที่ได้รับ  
การยอมรับในเรื่องความโปร่งใส และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน  
การปฎิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

ของกองบัญชาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

เหตุผลและความจำเป็น 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ .2545 มาตรา 3/1 กำหนดให้การ
บริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
 2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560  

มาตรา 5  
               - ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
     - การจัดทำแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ  
 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดำเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
 มาตรา 26 ในกรณีที ่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว ่าการดำเนินการใด 
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐไม่ดำเนินการตามวรรคสองโดยไม่มี เหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่ 
หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 
 3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560  
      มาตรา 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
     มาตรา 25 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในระยะเวลา 
และตามรายการที่กำหนด  
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 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
     มาตรา 9  
         - จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ  
ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของภารกิจ  
  - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ส่วนราชการ
กำหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด 
  มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน  
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน  
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  มาตรา 16  
      - จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  
              -  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สำนักงบประมาณดำเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  
     - ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ 
จากรัฐมนตรี  มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2566) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  
โดยกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรองรับ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรก  
(พ.ศ.2561 - 2566) เป็นแผนสำคัญซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้อง โดยจะต้องนำค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี ่ยวข้อง มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องรองรับ 
 6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย  
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนระดับที ่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
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  แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นแผนระดับที ่3 ที่จัดทำขึ้น
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2566) และบูรณาการการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Causal Relationship) ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
ตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 เห็นชอบการกำหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมายในระดับต่าง ๆ 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) 
มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องตามแนว
ทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในเป้าหมายของแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ เป้าหมาย : ประชาชน 
มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ ่มขึ ้น ตัวชี ้วัด : ระดับความมั ่นคงปลอดภัยภายในประเทศ  
และศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยมีสำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความม่ันคง (เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเจ้าภาพเป้าหมาย
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น (เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและกำกับดูแล 
 8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 
             แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
  เพื ่อสร้างความสงบให้เกิดขึ ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื ้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กำหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การสร้างความมั ่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก  
ความสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกัน 
ก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล  
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

 
 
 
  

ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม 
ไม่เกิน 6 คะแนน  ไม่เกิน 5.5 คะแนน  ไม่เกิน 4.5 คะแนน 
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 9. มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื ่อนการดำเนินงาน 
เพื ่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ประกอบด้วย  
1) การมองเป้าหมายร่วมกัน 2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำข้อเสนอ
โครงการสำคัญ 3) การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการสำคัญ และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
โดยทุกส่วนราชการจะต้องจัดทำโครงการสำคัญประจำปี เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

10. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 รับทราบกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ เสนอคู ่ม ือการแนวทางการจัดทำแผนระดั บที ่ 3 และการเสนอแผนระดับที ่ 3 ในส่วน 
ของแผนปฏิบัติราชการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื ่อชี ้แจงและทำความเข้าใจร่วมกันกับทุกหน่วยงานของรัฐ  
ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือรูปแบบอื่นใด ตามนัยของพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เกี ่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทำแผนระดั บที ่ 3 รวมทั ้งการเสนอแผน 
ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากทุกหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่หลักในการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ ดังกล่าว ผ่านแผนระดับที่ 3  
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
 11. มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เห็นชอบแนวทางขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้การดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
ของรัฐ ในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติสามารถเป็นการดำเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแทจ้ริง 
โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และวงจรนโยบาย (Policy Cycle) นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีแนวทางการจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนด 
ให้การจัดทำโครงการสำคัญ (X) เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์
และจัดทำโครงการสำคัญของแต่ละปีงบประมาณ ในห้วงปี 2566 – 2567 ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ใน ปี 2570 ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของ 140 
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
 12. มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 รับทราบมติคณะกรรมการยุทธศาสตร ์ชาติ  
ครั ้งที ่ 2/2565 เมื ่อวันที ่ 22 สิงหาคม 2565 ตามที ่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และให้สำนักงานสภาพัฒน์ฯ และหน่วย  
ที่เกี ่ยวข้องดำเนินการในส่วนที ่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามขั ้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เก่ียวข้องต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว มีมต ิเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2566 - 2570) (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการในระยะถัดไปตามหลักวงจร
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพื ่อใช ้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ ของเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  
1) การวางแผน (Plan) สำนักงานสภาพัฒน์ฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพฯ สร้างความเข้าใจในการถ่ายระดับของแผน 
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ระดับที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นแผนระดับชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐผ่านแผนระดับที่ 3 โดยให้ความสำคัญ  
ในการดำเนินงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่  1 และ 2  2) การปฏิบัติ (Do) หน่วยงานของรัฐ 
จัดทำแผนปฏิบัติราชการราย 5  ปี และรายปี ซึ ่งเป็นเป็นแผนระดับที่ 3 และโครงการ/ การดำเนินงานต่าง ๆ  
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานให้มุ่งเน้นการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยแบบพุ่งเป้า ไม่ใช่การมุ่งที่ตัวชี้วัด โดยมีการถ่ายระดับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
ไปสู่ระดับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสำนักงบประมาณให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณ  
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 3) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง กลไกการติดตาม ตรว จสอบ  
และการประเมินผลหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 9  พฤษภาคม 2564 ดำเนินการติดตาม  
การดำเนินการตามแผนแม่บทฯ อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานของรัฐนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานและ  
แผนระดับที่ 3 รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ตามระยะเวลาที ่กำหนด และ 4) การปรับปรุงการดำเนินงาน (Act) สำนักงานสภาพัฒน์ฯ จะดำเนินการปรับปรุง
กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนของวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
 13. คำสั่ง สภาความม่ันคงแห่งชาติ ที่ 7/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
จำนวน 5 คณะ โดยคณะที ่ 1 คณะกรรมการขับเคล ื ่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ  
มีผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเป็นกรรมการ  
 14. คำสั ่งคณะกรรมการขับเคลื ่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ ที ่ 4/2564  
ลงวันที ่ 30 กรกฎาคม 2564 แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนแผนระดับที ่ 3 รองรับแนวทางการพัฒนา 
การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความม่ันคงของมนุษย์ โดยมี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หรือเทียบเท่า ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตามเป้าหมายของแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ ร่วมเป็นกรรมการ  
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ความมุ่งหมายของกองบัญชาการศึกษา 
 1.1 วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรหลักในการสรรหา ผลิต พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นตำรวจมืออาชีพ 
คู่คุณธรรม และก้าวทันยุคดิจิทัล”  
  1.2 ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 

สรรหา ผล ิต ฝ ึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้ม ีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัต ิงาน  
ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุขและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ      
  1.3 ค่านิยม 
  COPSA 
   1. สมรรถนะ (Competency)  

2. สุจริตธรรม (Overall Fairness)  
3. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)  
4. บริการด้วยใจ (Service Mind)  
5. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 1.4 พันธกิจ 
   1. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการเป็นตำรวจมืออาชีพ 

2. พัฒนาบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นตำรวจมืออาชีพ 
3. บริหารจัดการหน่วยให้ก้าวทันยุคดิจิทัล   

  1.5 เป้าหมายหน่วยงาน 
   1. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการเข้ารับราชการตำรวจ 
  2. ผลิต ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 
  1.6 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
  1. สนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  2. กำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  4. จัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อการบริหารงานของกองบัญชาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษา 
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1.7 หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
            1. พัฒนากองบัญชาการศึกษาโดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัดกองบัญชาการศึกษา 
         2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา  
ตามความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
         3. เพิ ่มองค์ความรู ้แก่บุคลากรเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 
         4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา 
 5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถตอบสนอง 
การพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า  
ผลการดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง 
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ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ของกองบัญชาการศึกษา 
 
ลำดับ รหัส

รายได้ 
ประเภทรายได้ รายได้ที่จัดเก็บ

ได้ปีที่ล่วงมา 
(ปี 2564) 

ประมาณการรายได้ปี
ปัจจุบัน (ปี 2565) 

ประมาณการรายได้ปี
ที่ขอตั้ง (ปี 2566) 

1 
2 
3 
4 
5 

642 
670 
811 
821 
830 

ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 
ค่าธรรมเนียมการบริการอ่ืน 
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
รายได้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ 
รายได้ที่มิใช่ภาษีอ่ืน 

59,300.00 
1,155,379.37 

82,030.00 
7,054.27 

10.00 

59,000.00 
- 

34,000.00 
5,000.00 

500.00 

59,000.00 
- 

37,000.00 
5,000.00 

740.00 

  รวมทั้งสิ้น 1,303,773.64 98,500.00 101,740.00 
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รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ : เป็นองค์การนำสมัย มีมาตรฐานสากล และเข้าสู่ระบบราชการไทย 4.0 
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ :  
            1. ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 * 

ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 114,823,032,200 บาท  

                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                    
 

                                                                                                

       

 
 

 เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ  

  ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการตามแนวทางของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของประเทศ ประกอบกับจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรฐานแนวทาง
และการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงานจากหน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการติดตาม
ในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยในสังกัดควรพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบการประเมินต่าง ๆ และกำหนดแนวทาง 
ในการดำเนินงานรองรับเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานข้างต้น เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อเป็นกรอบในการวางแผน 
การทบทวนและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องรองรับกับนโยบายของประเทศ และ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเป็นหลัก 
พัฒนาการจัดการด้านแผน งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ซึ ่งกันและกัน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูงตอบสนองและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนให้มีมาตรฐาน  
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง พัฒนาการให้บริการภาครัฐ 

การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (จข.1) 
สยศ.ตร.(ยศ.) 
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ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกในการบริ การภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน
และผู้รับบริการเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน จัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กำหนดแนวทางและวิธีการในการระดมและนำเอาทรัพยากรมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์  
กันได้โดยง่าย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ ของผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูล
ทั ้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที ่มีการกำหนดกฎเกณฑ์  กติกา กระบวนการ ขั ้นตอนการดำเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้างและ 
การใช้งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และเร่งดำเนินการตามแนวทางของประเทศในการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ 
การบริหารจัดการของภาครัฐ โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ  จัดจ้างและการดำเนินการภาครัฐ  
เพื่อบูรณาการการทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน การตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและม่ันใจให้กับ ผู้ให้เบาะแส รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปญัหาแบบบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในลักษณะ 
ที่ผู้รับบริการทั้งประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาและพัฒนาต้นแบบก่อนนำไปขยายผล และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อปรับ
พื้นฐานก่อนเข้าสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลในอนาคต นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0  รวมทั้งเชื ่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่  
พัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานภายในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์
มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัว  โดยนำภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการของประชาชน  
เพื่อประชาชน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรม 
การบริการและพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ  
และเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2   
 1. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * (4 แนวทางตามแผนแม่บท 20 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 

เรื่อง : เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมวิชาการและพัฒนาด้านการศึกษาให้บุคลากร 
ตัวช้ีวัดเรื่อง : 1. ข้าราชการตำรวจได้รับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (บช.ศ.)  
 2. บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) : หน่วยหลัก : บช.ศ.  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด  
แนวทางการพัฒนาที่ 1  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้ทันสมัยและตอบสนอง ความต้องการในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
แนวทางการพัฒนาที่ 5  จัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจ ด้านการศึกษาอบรม ให้คลอบคลุมตำแหน่งและต่อเนื่องตลอดการรับราขการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 6  พัฒนาและส่งเสริมวิชาการให้บุคลากรด้านการศึกษาอบรม มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 9  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า มีสำนึกในการ
   ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทำ
   ที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยั ด 
   ในการกระทำท่ีถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการตำรวจและกระชับความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนาที่ 12 จัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ 
    สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มศักยภาพ 
 



34 
    

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 
(จข.4) 

ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
งบประมาณ

แผ่นดิน (บาท) 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับบริหารของ บช.ศ. 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 

463,800 - 

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการตำรวจ  
ของฝ่ายอำนวยการ 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 

547,000  - 

3. โครงการฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของ บช.ศ. 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ บช.ศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. บก.อก. 
(ฝอ.6 บก.อก) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 

138,900 - 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ 
(Synthesizer) 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี 
(Synthesizer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

บช.ศ. บช.ศ. บก.อก. 
(ฝอ.6 บก.อก) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.ศ. 

62,300 - 

5. โครงการจัดหาโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ
กองบัญชาการศึกษา (E-Library) 

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 
ตามโครงการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ของกองบัญชาการศึกษา  
(E-Library) 
 

บช.ศ. 
 

บช.ศ. บก.อก. 
(ฝอ.6 บก.อก) 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก) 

12,000,000 
 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 
(จข.4) 

ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
งบประมาณ

แผ่นดิน (บาท) 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

6. โครงการจัดหาโปรแกรมระบบ 
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของกองบัญชาการศึกษา (E-Learning) 

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 
ตามโครงการฯ 

บช.ศ. 
 

บช.ศ. บก.อก. 
(ฝอ.6 บก.อก) 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก) 

2,500,000  - 

7. โครงการพัฒนาเพ่ือทบทวน 
และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัตงิาน 
สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

- ข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่าย

อำนวยการ 
สศป.) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
สศป. 

250,800  - 

8. โครงการสัมมนาวิเคราะห์ความจำเป็น
ในการฝึกอบรม (Training needs)  
เพ่ือจัดทำแผนการฝึกอบรม  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

- จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่าย

ยุทธศาสตร์ฯ 
สศป.) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
ตร. 

635,980  - 

9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ (พ.ศ.2560-2579) 
ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 

- จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่าย

ยุทธศาสตร์ฯ 
สศป.) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
ตร. 

695,580 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 
(จข.4) 

ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
งบประมาณ

แผ่นดิน (บาท) 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรการสืบสวน
คดีอาญา 

- ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนคดีอาญามีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักรู้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ 
ต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์ 
หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนเข้ารับ 
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่ายพัฒนาฯ  

1 สศป.) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
ตร. 

464,300  - 

11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรการสืบสวน
คดีอาญาระดับก้าวหน้า 

- ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า 
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้เคารพสิทธิ 
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
มีผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมมากกว่า 
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 
 
 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่ายพัฒนาฯ  

1 สศป.) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
ตร. 

464,300 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 
(จข.4) 

ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
งบประมาณ

แผ่นดิน (บาท) 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

12. โครงการสัมมนาจัดทำแผน 
การสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตำรวจได้รับการปรับปรุง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่ายพัฒนาฯ  

2 สศป.) 

บช.ศ.(กอจ., บก.ฝรก), 
ศฝร.บช.น., ศฝร.ภ.1-9 
และ บก.กฝ.บช.ตชด. 

847,700 - 

13. โครงการสัมมนาเพ่ือปรับปรุง 
ตำราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

- ตำราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ได้รับการปรับปรุงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่ายพัฒนาฯ  

2 สศป.) 

บก.ฝรก., ศฝร.ภ.1 – 9, 
ศฝร.บช.น.,  

บก.กฝ.,บช.ตชด. 

847,700  - 

14. โครงการประชุมเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
อบรม หลักสูตรของ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 

- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่าย

มาตรฐานฯ 1 
สศป.) 

บก.ฝรก. ศฝร.ภ.1 - 9 
กก.1 - 9 บก.กฝ.บช.ตชด. 
กก.4 บก.สอ.บช. ตชด. 

และ ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 

17,810  - 

15. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้าน
การศึกษาอบรมหลักสูตรประจำของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

- จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่าย

มาตรฐานฯ 2 
สศป.) 

ศพข.บช.ส., 
สฝจ.สพฐ.ตร., สบส.กมค., 

ศฝร.ตม., ศฝร.บช.ก.,  
กก.2 และ กก.3 บก.

รน.บช.ก., ฝ่ายฝกึอบรม 
บก.อก.บช.ปส.,  

ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ.สกบ., 
วตร., กอจ., ศยก., สศป. 

466,650  - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
งบประมาณ

แผ่นดิน (บาท) 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

16. โครงการประชุมเตรียมความพร้อม
การดำเนินการ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ 
จัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร 
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่าย

มาตรฐานฯ 2 
สศป.) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
ตร. 

31,010  - 

17. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนา
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่าย

มาตรฐานฯ 2 
สศป.) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
ตร. 

434,360  - 

18. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

- จำนวนข้าราชการตำรวจที่รับผิดชอบงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วย
ศึกษาอบรมในสังกัดสำนักงานแห่งชาติ  
เข้ารับการสัมมนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. 
(ฝ่ายวิชาการฯ 

สศป.) 

ทุกหน่วยในสังกัด 
ตร. 

541,950  - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยรับผิดชอบ 
ตร. 

หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. 

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

19. การฝึกอบรมหลักสูตรฝ่าย
อำนวยการตำรวจ, หลักสูตรสารวัตร, 
หลักสูตรผู้กำกับการ, หลักสูตร
บริหารงานตำรวจชั้นสูง 

- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ 
การวัดผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อจำนวน 
ผู้เข้าอบรมทั้งหลักสูตร 

บช.ศ. บช.ศ. วตร. วตร. 87,620,370  - 

20. ผลิตนักเรียนนายสิบตำรวจ 
(นสต.) 

- ข้าราชการตำรวจผ่านการฝึกอบรม  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. สศป. บก.ฝรก.,  
ศฝร.ภ.1-9,  

กก.1-9 บก.กฝ.บช.ตชด. 

26,716,200  - 

21. ฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้ข้าราชการ
ตำรวจทั่วประเทศ 

- ข้าราชการตำรวจผ่านการฝึกอบรม  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. ศยก. ศยก. 41,144,600  
 

- 

22. โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาลัย
การตำรวจ กองบัญชาการศึกษา  

- ผลการดำเนินงานของกิจกรรมภายใต้
โครงการบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 

บช.ศ. บช.ศ. วตร. วตร. 122,255,000  - 

23. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง  

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ 
ตามสัญญาจ้าง 

บช.ศ. บช.ศ. บก.ฝรก บก.ฝรก 40,391,000 
 

- 

24. โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึก
ยุทธวิธีตำรวจกลาง  
 

- ผลการดำเนินงานของกิจกรรมภายใต้
โครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. ศยก. ศยก. 184,061,500 
 

- 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการขบัเคลื่อน การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ  
ของกองบัญชาการศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
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แนวทางการขับเคลื่อน  
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 
  กองบัญชาการศึกษาได้ดำเนินการด้านแผนปฏิบัติราชการตามวงจรนโยบาย (Policy Cycle) 
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามหลักการบริหารงานคุณภาพ  
(Plan Do Check Act : PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” อย่างบูรณาการ
และมีความต่อเนื่อง ผ่าน 4 กลไก ดังนี้ 1) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับ 2) การบูรณาการ
การขับเคลื่อนหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ 3) การรายงานผลการดำเนินงาน และ 4) การจัดทำ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ของปีงบประมาณต่อไป  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• แนวทางการขับเคลื่อน

กลไกข้อ 1 - ข้อ 3 กลไกข้อ 4 



42 
    

 

  1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
 

 
 
 2. การบูรณาการการขับเคลื่อนหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ  
  กองบัญชาการศึกษา มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) และ เจ้าภาพขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (จข.4) โดยมีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงาน 
ของเจ้าภาพขับเคล ื ่อนแต่ละระดับ และขับเคลื ่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการที ่สอดคล้องกัน  
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ของกองบัญชาการศึกษา 
 
 
 
  
  
 
 
  
 

 

 

 
 

ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ, วิทยาลัยการต ารวจ, กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง, กองการสอบ,

กลุ่มงานอาจารย์ และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบังคับการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติรองรับ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยท่ีได้จัดทําตามข้อ 1 ให้กองกํากับการในสังกัดเพื่อนําไปเป็นกรอบ      
แนวทางการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม

หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (จข.1)  

เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ (จข.2) 

เจ้าภาพขับเคลื่อนเร่ือง 
(จข.3) 

กำกับดูแล ประชุมช้ีแจง 
ประสานงาน และตดิตาม
การดำเนินงานของหน่วย
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง 
(จข.3) 

 

 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในภาพรวมให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด โดย
อำนวยการประสานงาน 
กำกับดูแล การถ่ายทอด
เป้าหมายในแต่ละระดับ
และการดำเนินงาน 
ของเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(จข.2) ภายใต้

กำกับดูแล ประชุมช้ีแจง 
ประสานงาน และตดิตาม
การดำเนินงานของหน่วย
เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนงาน 
/โครงการ/กิจกรรม  
ให้บรรลผุลสำเร็จตาม 
ที่กำหนดไว้ในตัวช้ีวัดเรื่อง 

ขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  
ของหน่วยร่วมกับหน่วย
สนับสนุน (ถ้ามี) ให้บรรลุผล
สำเรจ็ตามตัวช้ีวัดที่กำหนด  

จข.1 จข.2 จข.3 

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม (จข.4) 

จข.4 

Z Y Y1 X 
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3. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 กองบัญชาการศึกษาต้องขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ  
แล้วยังต้องขับเคลื่อนติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดจากหน่วยงานในสังกัด ซ่ึงกองบัญชาการศึกษาได้นำตัวชี้วัด
เหล่านั ้นมากำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
โดยเมื่อถึงรอบระยะเวลาในการรายงานผลข้างต้น กองบัญชาการศึกษาจะนำผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด
ไปรายงานตามกรอบการประเมินต่าง ๆ  มีรูปแบบและวิธีการ ในการรวบรวมผลการดำเนินงาน และหน่วยที่เกี่ยวขอ้ง
จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบ eMENSCR
ประเมินตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีเป็นผู้รายงานผล
การดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่ได้นำเข้ามูล
เข้าสู่ระบบ eMENSCR ไว ้โดยตรง 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงาน
ยุทธศาสตร์ตำรวจ คัดเลอืกตัวชี้วดัที่สำคัญ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ และตวัชี้วัดตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพือ่รายงานผลตามกรอบแนว
ทางการประเมนิ 

 

นำผลการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ที่ได้ประเมินตาม
แผนปฏิบัติราชการสำนกังานตำรวจ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 ไปใช้สำหรับการรายงานผล
การดำเนนิงาน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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กรอบแนวทางการประเมิน ผลการดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษา มีแนวทางการประเมินหลัก ดังนี้ 
 
1. การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  1.1. การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลักตัวชี ้ว ัด 2 ระดับ ได้แก่ เจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) และเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (จข.4) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด 
ที่รับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 การรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิราชการตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ กองบ ัญชาการศ ึกษา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จำนวน 2 ครั้ง คือ รายงานความก้าวหน้า  
รอบ 6 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด รอบ 12 เดือน โดยมีขั ้นตอนการรายงานผล  
และรวบรวมผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  - เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง 
            :  รายงานผลการดำเน ินความก ้าวหน ้า รอบ 6 เด ือน และ ผลการดำเน ินการ  
ตามรายละเอียดตัวชี ้ว ัด รอบ 12 เดือน ของตัวชี ้ว ัดเรื ่อง เพื ่อสรุป และรายงานผลการดำเนินการ  
ไปยัง เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 - เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    :  รายงานผลการดำเน ินความก ้าวหน ้า รอบ 6 เด ือน และ ผลการดำเน ินกา ร 
ตามรายละเอียดตัวช ี ้ว ัด รอบ 12 เด ือน ของตัวช ี ้ว ัดเร ื ่องในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไปยัง   
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง ตามระยะเวลาที่กำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวทางการประเมนิ ผลการด าเนินงานของกองบญัชาการศกึษา
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก
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แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วย 

(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ของ ................................... 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

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

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

(สรุปสาระสำคัญของแผน) 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) (คัดเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องจากในแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้าน .............................................................................. .................................... 
 (1) เป้าหมาย ................................................................................................ .............................. 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ..................................................................................... ......................... 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ...................................................... ......................... 
 (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง)   
2) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้าน ..................................................................................... ............................ 
 (1) เป้าหมาย .............................................................................................. .............................. 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ................................................................................... ......................... 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ .................................................... ......................... 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง) 
X) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้าน ....................................................................... ......................................... 
 (1) เป้าหมาย ............................................................................................ ............................... 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ............................................................................... ............................ 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ................................................. ........................... 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ต้อง
อธิบายความสอดคล้องโดยละเอียด  
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2.2 แผนระดับท่ี 2  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ประเด็น (หลัก) ................................................................................... ....................................... 
 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ ....................................................................................................... 
  เป้าหมายที่ ....................................................................................................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ .………………………………………………..…………………………………. 
      (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือ
ร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ....................................................................................................... 
  แนวทางการพัฒนา ………………………………..…………………………..………………… 
  เป้าหมายของแผนย่อย ……………………………………………………………….………… 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ …………………………….…….. 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อย
ละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  
 (1.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ..................................................................................................... 
  แนวทางการพัฒนา ………………………………………………..…………………………… 
  เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………………..……… 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ……………………………..….. 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อย
ละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย 
 (2 ประเด็น (รอง) .................................................................................................................... 
  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ………………….…………………………………. 
                 เป้าหมายที่ ......................................................................................................... 
                            เป้าหมายที่ ......................................................................................................... 
                            การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ………………………………..……………………….. 
      (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็น
สัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า 1 เป้าหมาย) 

(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า 1 เปา้หมาย) 
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          (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .................................................................................. 
                             แนวทางการพัฒนา ……………………………………………………………………………….. 
                             เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………………………………………..……… 
                             การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ...........................................  
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อย
ละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
           (2.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ..................................................................................... 
                             แนวทางการพัฒนา ………………………………………………………………………..………….. 
                             เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………………………………………….………… 
                             การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................................... 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อย
ละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย 
2.2.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณโ์ควิด 19 พ.ศ. 2564 - 2566  
 1) เป้าหมาย ................................................................................................................. .............. 
 2) แนวทางการพัฒนา..................................................................................................... ............ 
 3) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ............................................. 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน .......................................................................................................... 
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป......................................................................................................... 
 2) ขั้นตอนการดำเนินงาน .......................................................................................................... 
 3) กิจกรรม ...................................................................................... .......................................... 
 4) เป้าหมายกิจกรรม ................................................................................................................. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 
2.2.4  กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป...................................................... ........................................................ 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป............................................................................... 
 3) โครงการที่สนับสนุน.............................................................. ................................................ 
หมายเหตุ :  สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 
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2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
 1) วัตถุประสงค์ท่ี .................................................................................................................. ............ 
 2) เป้าหมายรวมที่ ................................................................................................................ ............ 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(หลกั)............................................................................................ ............ 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................... .............. 
 แนวทางการพัฒนาที่ ............................................................................................... .............. 
 แนวทางการพัฒนาที่ ............................................................................................... .............. 
 (3.X) แนวทางการพัฒนาที่ ................................................................................................... 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ .................(รอง)...................................................................................................... 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ................................................................................................. 
 แนวทางการพัฒนาที่ ............................................................................................................. 
 แนวทางการพัฒนาที่ ............................................................................................................. 
 (4.X) แนวทางการพัฒนาที่ ................................................................................................... 
 X) ยุทธศาสตร์ที่................. (รอง)....................................... .............................................................. 
  (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 
  (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
  (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
 
2.2.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ................................................................. ...................... 
 2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ......................................... 
 3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ .......................................................................... ...................... 
 4) ตัวชี้วัด ...................................................................................................... ...................... 
 5) กลยุทธ์ ..................................................................................................... ...................... 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/ 
กลยุทธ์ 
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2.3 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(หลกั)........................................... ............................................................. 
 (1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................................ 
 (1.2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ......................................................................................................... 
 (1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์........................................................................................................ 
 (1.4) เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์......................................................................................... 
 (1.5) ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์............................................................................................ 
 (1.6) เรื่อง............................................................................................................................... 
 (1.7) ตัวชี้วัดเรื่อง.................................................................................................................... 
 (1.8) แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1...……………..................................................................... 

                 แนวทางการพัฒนาที่ 2...……………..................................................................... 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3...……………..................................................................... 

  แนวทางการพัฒนาที่ 4...……………..................................................................... 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(หลกั)........................................... ............................................................. 
 (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................................ 
 (2.2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ......................................................................................................... 
 (2.3) ประเด็นยุทธศาสตร์........................................................................................................ 
 (2.4) เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์......................................................................................... 
 (2.5) ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์............................................................................................ 
 (2.6) เรื่อง............................................................................................................................... 
 (2.7) ตัวชี้วัดเรื่อง.................................................................................................................... 
 (2.8) แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1...……………..................................................................... 

                 แนวทางการพัฒนาที่ 2...……………..................................................................... 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3...……………..................................................................... 

  แนวทางการพัฒนาที่ 4...……………..................................................................... 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(หลกั)........................................... ............................................................. 
 (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................................ 
 (3.2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ......................................................................................................... 
 (3.3) ประเด็นยุทธศาสตร์........................................................................................................ 
 (3.4) เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์......................................................................................... 
 (3.5) ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์............................................................................................ 
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 (3.6) เรื่อง............................................................................................................................... 
 (3.7) ตัวชี้วัดเรื่อง.................................................................................................................... 
 (3.8) แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1...……………..................................................................... 

                 แนวทางการพัฒนาที่ 2...……………..................................................................... 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3...……………..................................................................... 

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

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 แผนระดับที่ 3 โดยสามารถเป็นได้ทั้งแผนระดับ 3 ของ
หน่วยงานเอง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง) 

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........) 

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........) 
(อธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง) 

............................................................................................................................. ....................................... 
3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........) 
3.2.1 วัตถุประสงค์ 
3.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1) เป้าหมาย 
 2) ค่าเป้าหมาย 
          3) ตัวชี้วัด 
3.2.3 แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยที่การดำเนินการจะต้องสามารถไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่หน่วยเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม) 
 1)  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ตัวชี้วัดเชิง outcome)  
 2) กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (จำแนกตามปีงบประมาณ) / ผู้รับผิดชอบ (หน่วยในสังกัด) / การ
ติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม) 
 

3.2.4 โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย (ถ้ามี)) 
1)  โครงการ.............................(หน่วยงาน) 

2) โครงการ.............................(หน่วยงาน) ' 

3) โครงการ.............................(หน่วยงาน) 
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3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปดำเนินการ (หน่วยในสังกัด ตร.)  
(อธิบายถึงบทบาท หน้าที่ กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบ
ผลสำเรจ็................………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
3.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. .... 

3.4.1 ประมาณการรายได้ของหน่วย (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

บก....................... ค่าธรรมเนียม.......  

ค่าปรับ.......  

ดอกเบี้ย.......  

ค่าเช่า.......  

...........  

...........  

รวมทั้งสิ้น    
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ....................ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.4.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด .......................................................................................................................................................................... ล้านบาท  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 .....................................................................................................................................................................................(กำหนดจากภารกิจหลักของหน่วย) 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ .................................................................. ตัวช้ีวัด..................................................................................................................................................... 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ........................................................... ตัวช้ีวัด..................................................................................................................................................... 
เรื่อง.............................................................................................. ตัวช้ีวัด..................................................................................................................................................... 

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง................................................................... ตัวช้ีวัด.......................................................................................................................................... .............................................. 
    ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง................................................................... ตัวช้ีวัด.......................................................................................................................................... .............................................. 
    ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ................................ ตัวช้ีวัด.......................................................................................................................................................................... .............. 
เรื่อง................................................................... ตัวช้ีวัด.......................................................................................................................................... .............................................. 

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง................................................................... ตัวช้ีวัด.......................................................................................................................................... .............................................. 
    ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ......................................................................................................................................... ......................................................................(ภารกิจหลักของหน่วย)  
เป้าหมายยุทธศาสตร์...................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ..........................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 
    ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ..........................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
เรื่อง............................................................................ .ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ......................................................................................................................................... ......................................................................(ภารกิจหลักของหน่วย)  
เป้าหมายยุทธศาสตร์...................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ..........................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 
    ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ..........................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ......................................................................................................................................... ......................................................................(ภารกิจหลักของหน่วย)  
เป้าหมายยุทธศาสตร์...................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ..........................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 
    ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ..........................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ......................................................................................................................................... ......................................................................(ภารกิจหลักของหน่วย)  
เป้าหมายยุทธศาสตร์...................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ..........................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................ 
เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 
    ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
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เรื่อง.............................................................................ตัวช้ีวัด............................................................................................................................. ................................................. 
    ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

แหล่งที่มาอื่น ๆ 
ของงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนาที่….. รวม     
 โครงการ............     

กิจกรรม............     

แนวทางการพัฒนาที่.....      

 โครงการ............     

โครงการ............     
แนวทางการพัฒนาที่..... รวม     
 แผนงาน............     

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

รวมทั้งสิ้น       
*หมายเหตุ : Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยในสังกัดใช้ในการสรุปข้อมูลแผนของหน่วยงาน โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ
ของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template  
ที่กำหนดให้
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แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 
และแบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ตัวชี้วดั :    
ยุทธศาสตร์ที่   :   
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่:  
กิจกรรม  :   
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผ่นดิน(บาท):                                         แหล่งที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 
หน่วยงานรับผิดชอบตวัชี้วดั : หน่วยรับผิดชอบหลัก :                                                          หนว่ยรับผิดชอบร่วม : 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา                           

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ   

2564 2565 2566 

         

 สูตรคำนวณ (ถ้ามี)     xxxx  x 100    
                                   xxxx  

คำอธิบาย :  (แนวทางทำอะไร  ที่ไหน เมื่อไร กับใคร ผลลัพธ์ของประโยชน์ที่ประชาชนหรือส่วนราชการได้รับ) 

เกณฑ์การประเมินถ้ามี) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.                
2.              
3.              
4.                  
5.             

 
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50) เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100) 

        
เงื่อนไขการประเมิน :   ขอบเขตการประเมินหรือปัจจัยสำเร็จ/ไม่สำเร็จ  : วิธีการเก็บข้อมูล 
หน่วยปฏบิัต ิ:   

ผู้รับผิดชอบหลัก    1. xxx     xxx        เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx       มือถือ : xx xxxx xxxx08         e-mail :    
                        2. xxx     xxx        เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx       มือถือ : xx xxxx xxxx08         e-mail :   

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

รอบ 12 เดือน 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

-ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ตัวชี้วดั :  ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย จำนวน (4,000 คน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่1.2  :  คนไทยมีความจงรักภกัดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลกัของชาติ/สนับสนนุและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบตวัชี้วดั : สยศ.ตร.(ผก.)                                                 หน่วยปฏิบตัิขอรับเงิน :  ทกุหน่วยในสังกัด 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผ่นดิน(บาท):                                         แหล่งที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 

คำอธิบาย : ..................................................   
เกณฑ์การประเมิน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ศึกษา วิเคราะห ์และทบทวนการดำเนนิการตามสถานการณ์ที่ผ่านมา             
2.จัดทำโครงการและนำเสนอผู้บังคับบญัชา             
3.ขออนุมัติงบประมาณฯ และจัดเตรียมการฝึกอบรม             
4.ดำเนินการจัดฝึกอบรม             
5.รายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน และผลการฝกึอบรมฯ รอบ 12 เดือน 
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ      

            

  

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 4 นายตำรวจฯ ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 4,000 คน 

 
 
 

เงื่อนไขการประเมิน :  ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรทำหน้าที่ถวายความปลอดภยัตามแผนทีก่ำหนด 4,000 นาย และสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้หากเกิดสถานการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินการ   
หน่วยปฏบิัต ิ:  สยศ.ตร.(ผก.) 

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

ค่าเป้าหมายตามกรอบ 
การประเมิน 

การรายงานผล 

 รายงานฯ รอบ 6 เดือน  

 (รายงานความก้าวหนา้) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

  รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ตัวอย่างที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ    
2564 2565 2566 

นายตำรวจทำหนา้ที่ถวายความปลอดภยัที่ผ่านการฝึกอบรม คน - - 904  
 



74 
    

 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ตัวชี้วดั : จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ 680,000 ราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรใหท้ันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่4.2 :  ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขา้ราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิน้าที่ มีความรัก เช่ือมั่นและศรัทธาตอ่องค์กร 
กิจกรรม : การให้บริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบตวัชี้วดั : โรงพยาบาลตำรวจ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผ่นดิน(บาท):                                         แหล่งที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
 
 

คำอธิบาย : การนับจำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ เป็นจำนวนรายที่มารับบริการที่แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ 
เกณฑ์การประเมิน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ..ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ศึกษา วิเคราะหข์้อมูล และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผา่นมา             
2.กำหนดแผนงาน/ขั้นตอนในการรวบรวมสถิติผู้มาใช้บริการ             
3.ดำเนินเก็บรวบรวมสถิติผู้มาใช้บริการสุขภาพ             
4. จัดทำแบบรายงาน สงป.301              
5.รายงานสรุปผลการดำเนินการให้สำนกังานแห่งชาติและหน่วยเกี่ยวข้องทราบ                

 
 
 
 
 
 
 
  

เป้าหมายขั้นต่ำ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 
575,500 680,000 ราย 784,500 ราย 

 

เงื่อนไขการประเมิน : ผู้มารับบริการสขุภาพ ที่ รพ.ตร. มีจำนวนไม่น้อยกวา่ 680,000 ราย  
หน่วยปฏบิัต ิ: ทุกหน่วยในสังกัด รพ.ตร. 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดัหลัก : 1. พ.ต.อ.หญิง ทิพย์สุดา  ขวัญอยู ่ ผกก.ยศ.บก.อก.รพ.ตร. เบอร์ที่ทำงาน  0 2207 6045 2. พ.ต.ท.ชยพัทธ์  ศรีสวัสดิเตโชดม สว.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.  ที่ทำงาน  0 2207 6045 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ตัวอย่างที่ 2 

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ     
2564 2565 2566 

จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ ราย 867,013 731,549 69,821  
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                       รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ตัวชี้วัด : จำนวนข้าราชการตำรวจทั้งประเทศเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 :  ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เช่ือม่ันและศรัทธาต่อองค์กร 
กิจกรรม : การให้บริการสุขภาพ 
หน่วยงานรบัผิดชอบตัวชี้วัด : โรงพยาบาลตำรวจ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนนิการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผ่นดิน(บาท):                                         แหล่งท่ีมาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการดำเนนิงาน ปงีบประมาณ   
2564 2565 2566 

จำนวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ  นาย xxx xxx xxx 
จำนวนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี นาย xx xx xx 

 ร้อยละ 81.10 85.14 100.00 

 สูตรคำนวณ     ข้าราชการตำรวจที่รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565  x 100 
                              ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ (2566) 

คำอธิบาย : ดำเนินการตรวจสุขภาพและรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ 

เกณฑ์การประเมนิ  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ..ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดทำโครงการและนำเสนอผู้บังคับบัญชา             
2.จัดทำ TOR และขออนุมัติงบประมาณการดำเนินการ              
3.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง              
4.ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการตำรวจ             
5.รวบรวมรายงานผลการตรวจสุขภาพ              
6.รายงานผลการดำเนินการ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 
ร้อยละ53 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 

เงื่อนไขการประเมิน : จำนวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
หน่วยปฏิบัต ิ: กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร., โรงพยาบาลดารารัศมี, โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ 

ผู้รับผดิชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญงิ ทิพย์สุดา  ขวัญอยู ่ ผกก.ยศ.บก.อก.รพ.ตร. เบอร์ที่ทำงาน  0 2207 6045 2. พ.ต.ท.ชยพัทธ์  ศรสีวัสดิเตโชดม สว.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.  ทีท่ำงาน  0 2207 6045 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ตัวอย่างที่ 3 

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ตัวชี้วดั : ระดับความสำเร็จในการดำเนนิการตามสัญญาจ้าง    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรใหท้ันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่4.2 :  ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขา้ราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิน้าที่ มีความรัก เช่ือมั่นและศรัทธาตอ่องค์กร 
กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษยด์้านสวัสดิการที่พกัอาศัย 

หน่วยงานรับผิดชอบตวัชี้วดั : หน่วยรับผิดชอบหลัก :  สำนกังานกำลังพล                  หนว่ยรับผิดชอบร่วม :   

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) : 2,684,119,200.-                 งบประมาณแผ่นดิน(บาท) : 2,684,119,200.-                        แหลง่ที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา : - 

คำอธิบาย :   

เกณฑ์การประเมินถ้ามี) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 

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

1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา             

2.แต่งคณะกรรมการกำหนด TOR ตามสัญญาจ้าง/ทำสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง             

3.ดำเนินการตามขั้นตอนของ TOR ของสัญญาจ้าง             

4.ตรวจสอบการส่งมอบงวดงานตามกำหนด             

5.รายงานผลฯ รอบ 6 ,12 เดือน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ              

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 

เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50) เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100) 

ขั้นตอนที่   2  ขั้นตอนที่ 3   ขั้นตอนที่ 5  
 
เงื่อนไขการประเมิน : สามารถดำเนินการจัดซ้ือจ้างครบทุกสัญญา    

หน่วยปฏบิัต ิ:  กองสวัสดิการ สำนกังานกำลังพล 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดัหลัก : 1. xxx   xxx เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx   มือถือ : xx xxxx xxxx08      e-mail :   2.xxx   xxx   เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx   มือถือ : xx xxxx xxxx  e-mail :     

ตัวอย่างที่ 4 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

รอบ 12 เดือน 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

-ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 
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แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน) 

 
ตัวช้ีวัด :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ยุทธศาสตร์ที่ :  …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงการ/กิจกรรม :  ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยรับผิดชอบหลัก :  ………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ผลการดำเนินการ  
(ระบุขั้นตอนที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน) 

หมายเหตุ 

ขั้นตอนที่ 1   
ขั้นตอนที่ 2   
ขั้นตอนที่ 3    
 
  
  

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

 
ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท์............................ ................ 
Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

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

ตำแหน่ง.............................. 
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รายงานผล  
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (รอบ 12 เดือน) 
ตัวช้ีวัด :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ยุทธศาสตร์ที่ :  …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงการ/กิจกรรม :  ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยรับผิดชอบหลัก :  ………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ผลการดำเนินการ  (6 ข้ันตอน) หมายเหตุ 

ขั้นตอนที่ 1   
ขั้นตอนที่ 2   
ขั้นตอนที่ 3   
ขั้นตอนที่ 4    
ขั้นตอนที่ 5   
ขั้นตอนที่ 6   
             - ดำเนินการครบทั้ง 6 ขั้นตอน 
               

 
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

            - ดำเนินการครบทั้ง 4 ข้ันตอน 
 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้  
 

 
ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์........................... ............... 
Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

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

ตำแหน่ง.............................. 
รายงานผล  
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การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (รอบ 12 เดือน) 

 
ตัวช้ีวัด :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ยุทธศาสตร์ที่ :  …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงการ/กิจกรรม :  ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยรับผิดชอบหลัก :  ………………………………………………………………………………..………………………………………… 

ผลการดำเนินการ    หมายเหตุ 

             - ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 
 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 EX1. ร้อยละ  .... 
 EX2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน  300 นาย 
 

 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 EX1. ร้อยละ  .... 
 EX2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน  200 นาย 
      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  (COVID-19)  
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้  
 

 
 
ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์........................... ................ 
Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

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

ตำแหน่ง............................... 
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หนังสืออนุมัติแผนปฏบิัตริาชการกองบัญชาการศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
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