
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

  ปัจจุบันประเทศไทยมีการกำหนดแผนเป็น 3 ระดับ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1  
ซึ่งจะเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน  
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ 
การปฏิบัติจะดำเนินการผ่านการถ่ายทอดระดับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติสู ่แผนระดับที ่ 2  
และแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน… จะเป็นกลไกสำคัญในการแสดง
ให้เห็นถึงดำเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในแต่ละปีงบประมาณ และทุก ๆ ห้วง 5 ปี ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาตามที่กำหนดตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยแผนปฏิบัติ
ราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 ซึ่งเป็นหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล  
และแผนระดับท่ี 3 ที่เก่ียวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ.2546  
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  เห็นชอบคู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ราย 5 ปี โดยกำหนดรายละเอียดไว้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี  
 ในการนี้กองบัญชาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  
ของกองบัญชาการศึกษาขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางข้างต้น รวมทั้ง พิจารณาความสอดคล้อง
รองรับกับยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงาน  
อย่างครบถ้วน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของกองบัญชาการศึกษา ในห้วง 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 
และเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา  
อันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการสรรหา ผลิต พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ให้เป็นตำรวจมืออาชีพ คู่คุณธรรม และก้าวทันยุคดิจิทัล” ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

  
กองบัญชาการศึกษา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนประเทศ ออกเป็น 3 ระดับ 
โดยมียุทธศาศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติจะดำเนินการผ่านการถ่ายทอดระดับเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนระดับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี และรายปี เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในปี 2580 ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น 
แผนทุกแผนที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐจะเป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด โดยมีแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนระดับที่ 3   
                    สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กองบัญชาการศึกษาได้ศึกษาและพิจารณาความเกี ่ยวข้องกับเป้าหมายและแนวทางของแผนประเทศ 
ทั้ง 3 ระดับ รวมทั้ง นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อสภา และแผนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุนของประเทศ ประกอบกับวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจน ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มากำหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกองบัญชาการศึกษา ให้มีความครอบคลุม
และสอดคล้องรองรับ โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรรหาและผลิต
บุคลากรที ่มีคุณภาพเหมาะสมเป็นข้าราชการ ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นตำรวจมืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์จะขับเคลื่อนด้วย
การกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ เรื่อง ตัวชี้วัดเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้มีการ
ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดหน่วยเจ้าภาพเพื่อขับเคลื ่อน  
การดำเน ินงานเป็นระดับต่าง ๆ ได ้แก่ เจ ้าภาพเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดย ุทธศาสตร์ เจ ้าภาพ เร ื ่อง  
หน่วยรับผิดชอบร่วม รวมทั้ง วางระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน และมีการประเมินผลเพื่อนำไปสู่
ผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการสรรหา ผลิต พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ให้เป็นตำรวจมืออาชีพ คู่คุณธรรม และก้าวทันยุคดิจิทัล” 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
     เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
    2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
    ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนัก 
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
      2.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
      - การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ  
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 
 4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและ  
ที่มิใช่ภาครัฐ 
   - การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
         - การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (หลัก) 
    2. เป้าหมาย  
 2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 
     4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
      4.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก 
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
      4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 4.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
   4.3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
   4.4.1 การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
  4.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
   4.5.1 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
 2. เป้าหมาย  
 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 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 ภาครัฐมีความเชื ่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 
 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  
 



6 
 

  4.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
    4.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
               4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 
 4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 
   4.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
   4.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
               4.3.3 ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
          4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
    4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
   4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
   4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
    4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้
   4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
    4.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
    4.7.2 มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น 
    4.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนเพื่อขับเคลื ่อนเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์  
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้กำหนด
แนวทางพัฒนา เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ที่กำหนด ซึ่งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 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 
  เป้าหมายแผนย่อย : 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้นเป้าหมายแผนย่อย 
   แนวทางการพัฒนา : 2) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 เป้าหมายแผนย่อย : 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น จนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา :  
   ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
   1) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งนำแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟ้ืนตัวเร็วทั่วถึงอย่างยั่งยืน 
ภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดำเนินการให้สามารถรองรับปัญหา 
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญภายใต้
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย (2) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้ประเทศ
ไทยมีมาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ  
(3) เพิ ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟื้นฟูที ่ดีกว่าเดิม  
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และปลอดภัยกว่าเดิม เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม (4) ส่งเสริมมาตรฐาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้านมนุษยธรรม มีความเป็นเอกภาพ และได้มาตรฐานโลก เพื ่อเป็นแนวหน้าในการจัดการความเสี่ยง  
จาก สาธารณภัย และ (5) ขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
โดยเพิ่มขีดความสามารถและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล 
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการทำงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที ่ทันสมัย  
และการแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ
ที่สำคัญ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบที่เกี่ยวข้อง (1) การปรับปรุง พัฒนาและทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (3) การบูรณาการการทำงานของทุกภาค
ส่วนในทุกระดับและทุกมิติ (4) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (5) การแสวงความร่วมมือ  
ในระดับต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ  
   3) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิด  
การพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่ าง ๆ 
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ
มหาอำนาจ สามารถส่งผลกระทบต่อทุกประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ 
ได้แก่ (2) การจัดทำและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ เพ่ือการเฝ้าระวัง 
เตือนภัย เพื ่อการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจ และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องอย่างบูรณาการ (3) การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับ 
การกระทำผิดที ่จะส่งผลต่อความเสียหายด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน (4)  
การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของชาติ และ (5) การเตรียมพัฒนาทักษะบุคลากรและปฏิรูปองค์กรให้พร้อมรับนวัตกรรม
เศรษฐกิจแบบพลิกผัน  
   4) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุ่งให้สามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามเป้าหมายที่กำหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั ่นคงที ่มีผลกระทบต่อแผนย่อยด้ านการรักษา 
ความสงบภายในประเทศ และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ติดตาม  
แจ้งเตือน และประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์ (2) ผนึกกำลัง
และบูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) อำนวยการ กำกับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และ (4) ทำการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   แนวทางการพัฒนา :  
                   1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
    2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
    4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
       3.2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงาน  
ของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
ไดอ้ย่างทันเวลา 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 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนี
การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 40 ของโลก 
และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการ 
แทนโดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่ต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีความจำเป็นที่ภาครัฐ 
ต้องดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
องค์การ นอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในลักษณะนวัตกรรม  
การให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ที่มีการร่วมรับผลประโยชน์
และ ความเสี่ยงในการดำเนินการ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐ 
ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็นการกำกับ
ดูแลหรือเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการ
ทำงานภาคร ัฐโดยลดขั ้นตอนที ่ ไม ่จำเป ็นและให้ม ีการเช ื ่อมโยงการให้บร ิการระหว ่างหน่วยงาน  
ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐ 
ยังต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นร ูปธรรมตั ้งแต่ระด ับนโยบาย  
แผน งบประมาณ กำลังคน และการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งเป้าหมายร่วมกัน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง 
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 
และตรวจสอบ การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย  
มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหา 
และการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอรัปชั่น 
 กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืน  
ของหน่วยงานภาครัฐทั ้งหมดให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บ  
ที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เปน็ภาระกับผู้ให้ข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน 
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนา
ระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิง
นโยบายให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก 
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อย 
นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู ้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว  
มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการ ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ
ที่จำเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษา 
ผู ้มีศักยภาพ มาขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื ่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์ กร 
และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  
 โดยจะต้องทบทวนแนวทาง การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สามารถ ถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมให้มีประเภทการจ้างงาน 
ในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากขึ ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงาน ในปัจจุบันและดึ งดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และ มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญ  
กับการสร้างพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพื่อให้การขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เป็นรูปธรรมและเหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม 
โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ การประเมินผลบุคลากร
ภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ  
ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่สามารถ
ยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื ้อต่อ 
การพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาท
มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายที่มีเป้าหมาย  
ที่วัดได้ในการให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานกลางดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมด
ความจำเป็น ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ของภาครัฐ โดยเฉพาะ
กฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เก่ียวกับการตรวจสอบการดำเนินการของ
ภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้ง จัดให้มีการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ด้านกฎหมายของประเทศที่มีการจำแนกประเภทตามการใช้งานของประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความสะดวก 
เข้าถึงได้ และเข้าใจง่าย 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566 - 2570) 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 : การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 การธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งข้ึน 
 ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่ 
ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 2 คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่างหลากหลายโดยได้รับ
ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 ผลสัมฤทธิ์ คนในชาติมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของจำนวนการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือวิธี
ปฏิบัติที่สร้างหลักประกันทางสังคมรวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือก
ปฏิบัติได้รับการแก้ไข อย่างน้อยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู ้เกี ่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดทำ
ระบบการบริหารจัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 เสริมสร้างการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมุ่งเน้นการประเมินและกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรทางสังคม 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่าง
หลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้แนวทางสันติวิธี  
การสร้างหลักประกันว่าบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่อ งถิ่น
กำเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ภาษา เพศ เพศสภาพวิถีทางเพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือจิต สุขภาพ  
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู ้ติดยาเสพติด สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง ศาสนา  
ความเชื ่ออื ่นการศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื ่นอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญ รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนให้เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย 
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความหลากหลายของคนในชาติ  
บนพื้นฐานของความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างทั่วถึง และการเข้าถึงบริการสาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมและเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม 
และกลไกต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ตลอดจนสอดรับกับสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติ  
ในการให้บริการสาธารณะให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือนำเหตุความแตกต่าง
และครอบคลุมทุกกลุ่มเปราะบาง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีทัศนคติที่ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ รวมถึงยึดหลักการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม หลักสิทธิ
มนุษยชนสากล รวมถึงการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการ  
ต่อประชาชน และให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิเสธคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดที่เข้าข่ายการเลือก
ปฏิบัติหรือขัดต่อมนุษยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว
ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่น 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพ กลไกการบริหารจัดการความขัดแย้ง
และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั ้งแต่ระดับ 
ครอบครัวสถานศึกษา สถานที่ทำงาน และชุมชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเพื่อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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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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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
นโยบายและแผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2566 - 2570  

และนโยบายรัฐบาล  
 

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
ได้มุ่งเน้นรองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ซึ ่งเป็นแผนระดับที ่ 3 เพื ่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื ่อนไปสู ่การปฏิบัติ ให้แก่ 
หน่วยในสังกัด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง 
น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 
ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุนงานจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 
และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั ่นคงที ่มีอยู ่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  
เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
ทั ้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ พิทักษ์และฟื ้นฟูทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
โดยปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับ 
ใช้กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รองรับการดำเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การบริหารจัดการผู้หลบหนี 
เข้าเมือง การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และการควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สามารถสนับสนุนภารกิจ
ความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0  ให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง  
และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทำงานได้  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ ่งเน้นแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
Performance Government) เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิด
ริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัว
เข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ โดยจัดองค์กรมีความเหมาะสมบริหารทรัพยากรทางการบริหาร  
ให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส และ  
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 
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ส่วนที่ ๓  
สาระสำคัญของแผนปฏบิัติราชการ 

ราย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  
ของกองบัญชาการศึกษา 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

เหตุผลและความจำเป็น 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 กำหนด 
ให้การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต ่อภารกิจของภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
 2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560  
         มาตรา 5  
                   - ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
         - การจัดทำแผนอื ่นใด รวมตลอดทั ้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน แผนแม่บท  
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ  
ที่เกี ่ยวข้องที ่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั ้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
 มาตรา 26  ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าการดำเนินการใด  
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และในกรณี  
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
ต่อไป 
 3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560  
      มาตรา 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
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     มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงาน
ของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ภายในระยะเวลาและตามรายการที่กำหนด  
 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ.2546  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
   มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั ้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปีซึ ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี  
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    มาตรา 9  
            - จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ  
     - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ  
ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
กำหนด 
  มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียง
ต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการ 
แบบบูรณาการร่วมกนั โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
 5. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณา
การกันให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  โดยกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรองรับ ประกอบด้วย  
23 แผนแม่บท 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ.2561 - 2566) เป็นแผนสำคัญซึ ่งจะมีผลผูกพัน 
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องนำค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี ่ยวข้อง มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องรองรับ 
 6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย  
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
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  แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ 3  
ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิร ูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566 - 2570) และบูรณาการการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติการ
ด้านอื ่น ๆ ซึ ่งเป็นแผนระดับที ่ 3 ที ่เกี ่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship) ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562  เห็นชอบการกำหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมาย 
ในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน 
(เจ้าภาพระดับท่ี 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ใน เป้าหมายของแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ เป้าหมาย : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and 
Police Index (WISPI)) ดีขึ ้น โดยมีสำนักงานสภาความมั ่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บท 
ด้านความมั่นคง (เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเจ้าภาพเป้าหมายประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และ  
ทุกระดับเพ่ิมข้ึน (เจ้าภาพระดับท่ี 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและกำกับดูแล 
 8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 
        แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
  เพื ่อสร้างความสงบให้เกิดขึ ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื ้อต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กำหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี 
และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สร้างความรักความสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ ้นกับประชาชน  
ทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึง 
การพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

 

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น 
(ปี 61 - 65) 
อยู่ในลำดับ 

1 ใน 55 ของโลก 

(ปี 66 - 70) 
อยู่ในลำดับ 

1 ใน 45 ของโลก 

(ปี 71 - 75) 
อยู่ในลำดับ 

1 ใน 35 ของโลก 

(ปี 76 - 80) 
อยู่ในลำดับ 

1 ใน 25 ของโลก 
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หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพ (เจ้าภาพระดับท่ี 3 (จ.3)) 
     1. รับผิดชอบดำเนินการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท (Y2)  
และ เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพ่ือจัดทำปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) 
ของเป้าหมายดังกล่าว 
     3. ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัดทำแผนระดับที่ 3 และจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน 
ที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) 
     4. ประสานกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
     5. ประสานดำเนินการจัดหาและนำเข้ าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 
     6. ดำเนินการต่าง ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 9. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ประกอบด้วย  
1) การมองเป้าหมายร่วมกัน 2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำ
ข้อเสนอโครงการสำคัญ 3) การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการสำคัญ และ 4) การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยทุกส่วนราชการจะต้องจัดทำโครงการสำคัญประจำปี เพื ่อสนับสนุน  
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
 10. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เห็นชอบคู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 
และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน ... ต่อคณะรัฐมนตรี โดยคู ่มือดังกล่าวมี 
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รายละเอียด ดังนี้ 1) เนื้อหาของแผนจะต้องมีสาระสำคัญของแผนอย่างน้อยตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์
การจัดทำแผนที่กำหนด 2) ระยะเวลาการดำเนินงานของแผนจะต้องมีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับห้วง
เวลาของแผนแม่บทฯ โดยให้กำหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของแผนราย 5 ปี ตรงกับช่วงปีที่กำหนดค่าเป้าหมาย 
ในการบรรลุไว้ทุก ๆ 5 ปี ได้แก่ ปี 2565 ปี 2570 ปี 2575 และ ปี 2580 รวมทั้งรับทราบกรณีสำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอคู่มือการแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอ
แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกัน 
กับทุกหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือรูปแบบอื่นใด ตามนัยของ
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทำแผนระดับที่ 3 
รวมทั้งการเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากทุกหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่หลักในการดำเนินการต่าง ๆ  
ตามภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่
วิสัยทัศน์ ดังกล่าว ผ่านแผนระดับท่ี 3 ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

 11. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู ่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื ่อให้การดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ  
ของหน่วยงานของรัฐ ในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติสามารถเป็นการดำเนินการบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และวงจรนโยบาย (Policy 
Cycle) นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีแนวทางการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดให้การจัดทำโครงการสำคัญ (X) เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำโครงการสำคัญของแตล่ะ
ปีงบประมาณ ในห้วงปี 2566 – 2567 ที ่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน ปี 2570  
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของ 140 เป้าหมาย 
ของแผนแม่บทย่อย 
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ความมุ่งหมายของกองบัญชาการศึกษา 
1.1 วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรหลักในการสรรหา ผลิต พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นตำรวจมือ
อาชีพ คู่คุณธรรม และก้าวทันยุคดิจิทัล”  
1.2 ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 
สรรหา ผลิต ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งผลให้
ประชาชนมีความเชื่อมั่น 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 ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากล 
1.6 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
  1. สนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  2. กำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  4. จัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อการบริหารงานของกองบัญชาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษา 
 
 
 
 
 



24 
 

1.7 หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
            1. พัฒนากองบัญชาการศึกษา โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัด
กองบัญชาการศึกษา 
         2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาตามความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
         3. เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 
         4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา 
 5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู ่สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบ
การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่าง
แท้จริง 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ.2566 - 2570) 
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 210,695.4390 บาท 
                      ล้านบาท 

 

 

 

 

แหล่งเงิน* 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ อ่ืน ๆ 

(ค่าปรับ) ในประเทศ ต่างประเทศ 

196,359.5629 12,212.2218 0 0 2,123.6543 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

เสรมิสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีความจงรักภักดตี่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บก.อก. 

(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ ) 

100 100 100 100 100 

เจ้าภาพขับเคลื่อนเร่ือง           

บก.อก. (ศูนย์ส่งเสริมจรยิธรรม

และพัฒนาคุณธรรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

ประกอบด้วย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เผยแพร่และน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เผยแพร่และน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
- เผยแพร่และน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติ  
ร้อยละ 100 
- สร้างจิตสำนึกของข้าราชการตำรวจเพื่อสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100 

 

 
 

 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 

 

 

บก.อก. 

(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ ) 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  
     - เรื่อง กิจกรรมการปลูกฝังยดึมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ 
     - เรื่อง สอดแทรกหัวข้อการเรยีนรู้สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ ในหลักสตูรหลักของ ตร. 
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เรื่อง : เผยแพร่และน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บก.อก.(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม บก.อก.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด บช.ศ.  
                                                                                                                               ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     -            ล้านบาท 

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2570)  

- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2570)  

1. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสา
เฉพาะกิจอย่างเต็มกำลังความรู้
ความสามารถ   

1. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสา
เฉพาะกิจอย่างเต็มกำลังความรู้
ความสามารถ   

1. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสา
เฉพาะกิจอย่างเต็มกำลังความรู้
ความสามารถ   

1. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสา
เฉพาะกิจอย่างเต็มกำลังความรู้
ความสามารถ   

1. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสา
เฉพาะกิจอย่างเต็มกำลังความรู้
ความสามารถ   

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรรหาและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมเป็นข้าราชการ
ตำรวจ                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ดำเนินการสรรหาบุคลากรทีม่ีคุณภาพเหมาะสมเป็น
ข้าราชการตำรวจ โดยยึดหลักการสรหาและคดัเลือกด้วย
ความโปร่งใส ยตุิธรรม เสมอภาค และผลิตข้าราชการ
ตำรวจช้ันประทวนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 

จำนวนผู้ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกไดไ้ม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของอัตราที่ ตร.อนุมตั ิ

กส. 100 100 100 100 100 

เจ้าภาพขับเคลื่อนเร่ือง           

 กส./สศป. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรรหาและผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเปน็ข้าราชการตำรวจ  

ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมเป็นข้าราชการตำรวจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ผลิตนักเรียนนายสิบตำรวจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมเป็นข้าราชการตำรวจ 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 
- จำนวนบุคลากรที่ผ่านการสอบแข่งขัน/คัดเลือก ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของอัตราที่ ตร. อนุมตัิ 
 

 

 

 

จำนวนผู้ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกไดไ้ม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ของอัตราที่ ตร.อนุมตั ิ

 

 

 

กส. 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  
     - เรื่อง การรับสมัครและสอบแข่งขัน /รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 
     - เรื่อง การรับสมัครและคดัเลอืกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ 
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เรื่อง : สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมเป็นข้าราชการตำรวจ 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : กส. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : กส.  
                                                                                                                               ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     109.4529  ล้านบาท  

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2570)  

- จำนวนผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
และคัดเลือกไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของอัตราที่ ตร.อนุมัต ิ

- จำนวนผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 

และคัดเลือกไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของอัตราที่ ตร.อนุมัต ิ

- จำนวนผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 

และคัดเลือกไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของอัตราที่ ตร.อนุมัต ิ

- จำนวนผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 

และคัดเลือกไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของอัตราที่ ตร.อนุมัต ิ

- จำนวนผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 

และคัดเลือกไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของอัตราที่ ตร.อนุมัต ิ

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2570)  

1.สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม
เป็นข้าราชการตำรวจ และมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1.สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม

เป็นข้าราชการตำรวจ และมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1.สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม

เป็นข้าราชการตำรวจ และมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1.สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม

เป็นข้าราชการตำรวจ และมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1.สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม

เป็นข้าราชการตำรวจ และมีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 20.6160  21.2344 21.8715 22.5276 23.2034 109.4529 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 
ผลิตนักเรียนนายสิบตำรวจ 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 
- นักเรียนนายสบิตำรวจไดร้ับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร  
 

 

 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 

 

 

สศป. 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่  
     - เรื่อง ฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติหนา้ที่เพื่อบริการประชาชน 
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เรื่อง : ผลิตนักเรียนนายสิบตำรวจ 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สศป. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บก.ฝรก., ศฝร.ภ.1 – 9, บก.กฝ.1-9 บช.ตชด.  
                                                                                                                               ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น   141.8398   ล้านบาท  

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2570)  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2570)  

1.ฝึกอบรมนักเรยีนนายสิบตำรวจให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 

1.ฝึกอบรมนักเรยีนนายสิบตำรวจให้มี

ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 

1.ฝึกอบรมนักเรยีนนายสิบตำรวจให้มี

ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 

1.ฝึกอบรมนักเรยีนนายสิบตำรวจให้มี

ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 

1.ฝึกอบรมนักเรยีนนายสิบตำรวจให้มี

ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  26.7162  27.5176 28.3432 29.1935 30.0693 141.8398  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นตำรวจมืออาชีพตำรวจ 
                                                                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ข้าราชการตำรวจมีความรู้ และมปีระสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการ ไดไ้ม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  

สศป. 100 100 100 100 100 

เจ้าภาพขับเคลื่อนเร่ือง           

 สศป. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรรหาและผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเปน็ข้าราชการตำรวจ  

ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นตำรวจมืออาชีพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ปรับปรุง พัฒนา และจัดทำหลักสูตรและแผนการฝึกอบรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและกำหนดมาตรฐานตำรวจในการฝึกอบรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป ็นตำรวจ 
มืออาชีพ 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
- บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

 

 

 
 

จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการ  

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 
 

สศป. 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  
     - เรื่อง จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการให้กับข้าราชการตำรวจ 
     - เรื่อง ฝึกอบรมทางยุทธวิธีให้ข้าราชการตำรวจมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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เรื่อง : ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นตำรวจมืออาชีพ 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สศป. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : วตร., บก.ฝรก. และ ศยก.  
                                                                                                                               ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     692.0314  ล้านบาท  

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2570)  

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ
สัมมนาตามโครงการฯ  ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ

สัมมนาตามโครงการฯ  ไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 80 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ

สัมมนาตามโครงการฯ  ไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 80 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ

สัมมนาตามโครงการฯ  ไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 80 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ

สัมมนาตามโครงการฯ  ไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 80 

- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผา่น
เกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผา่น
เกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผา่น
เกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผา่น
เกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผา่น
เกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสตูร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ข้าราชการตำรวจผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ข้าราชการตำรวจผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ข้าราชการตำรวจผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ข้าราชการตำรวจผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ข้าราชการตำรวจผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- แผนการสอนได้รับการปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- แผนการสอนได้รับการปรับปรุง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- แผนการสอนได้รับการปรับปรุง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- แผนการสอนได้รับการปรับปรุง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- แผนการสอนได้รับการปรับปรุง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2570)  

1.ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตำรวจ 

1.ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน

การปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตำรวจ 

1.ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน

การปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตำรวจ 

1.ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน

การปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตำรวจ 

1.ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน

การปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตำรวจ 

2.ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจให้ข้าราชการ
ตำรวจมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจให้ข้าราชการ

ตำรวจมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจให้ข้าราชการ

ตำรวจมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจให้ข้าราชการ

ตำรวจมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจให้ข้าราชการ

ตำรวจมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ครู-
อาจารย์ให้มีความรู้ มีทักษะและมีความ
เช่ียวชาญ 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ครู-

อาจารย์ให้มีความรู้ มีทักษะและมีความ

เช่ียวชาญ 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ครู-

อาจารย์ให้มีความรู้ มีทักษะและมีความ

เช่ียวชาญ 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ครู-

อาจารย์ให้มีความรู้ มีทักษะและมีความ

เช่ียวชาญ 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ครู-

อาจารย์ให้มีความรู้ มีทักษะและมีความ

เช่ียวชาญ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 130.3473 134.2577 138.2854 142.4340 146.7070 692.0314 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 
ปรับปรุง พัฒนาและจัดทำหลักสูตรและแผนงานศึกษา
อบรม 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 
- หลักสูตรเพิ่มทักษะในการปฏิบัตงิาน ได้รับการ
ปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักในการ
การพัฒนาทรัพยากรบคุคลของ ตร. 
 

 

 

 

ตำราเรียน แผนการสอนหลักสูตรต่างๆ  ไดร้ับการปรับปรุง  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

สศป. 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่  
     - เรื่อง จัดทำโครงสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรที่เพิ่มพูนความรู ้ทักษะในการปฏิบัติงาน 
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เรื่อง : ปรับปรุง พัฒนาและจัดทำหลักสูตรและแผนงานการศึกษาอบรม 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สศป. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : สศป.  
                                                                                                                               ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     13.9311 ล้านบาท  

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2570)  

-ตำราเรียน แผนการสอนหลักสตูร
ต่างๆ  ไดร้ับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-ตำราเรียน แผนการสอนหลักสตูร

ต่างๆ  ไดร้ับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

-ตำราเรียน แผนการสอนหลักสตูร

ต่างๆ  ไดร้ับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

-ตำราเรียน แผนการสอนหลักสตูร

ต่างๆ  ไดร้ับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

-ตำราเรียน แผนการสอนหลักสตูร

ต่างๆ  ไดร้ับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2570)  

1.ปรับปรุง พัฒนาและจัดทำหลักสูตร
และแผนงานการศึกษาอบรม/รูปแบบ
การเรียนการสอนและการฝึกยุทธวิธี
ตำรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันและการปฏิบัติงาน 

1.ปรับปรุง พัฒนาและจัดทำหลักสูตร

และแผนงานการศึกษาอบรม/รูปแบบ

การเรียนการสอนและการฝึกยุทธวิธี

ตำรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันและการปฏิบัติงาน 

1.ปรับปรุง พัฒนาและจัดทำหลักสูตร

และแผนงานการศึกษาอบรม/รูปแบบ

การเรียนการสอนและการฝึกยุทธวิธี

ตำรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันและการปฏิบัติงาน 

1.ปรับปรุง พัฒนาและจัดทำหลักสูตร

และแผนงานการศึกษาอบรม/รูปแบบ

การเรียนการสอนและการฝึกยุทธวิธี

ตำรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันและการปฏิบัติงาน 

1.ปรับปรุง พัฒนาและจัดทำหลักสูตร

และแผนงานการศึกษาอบรม/รูปแบบ

การเรียนการสอนและการฝึกยุทธวิธี

ตำรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันและการปฏิบัติงาน 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 2.6240 2.7027 2.7838 2.8673 2.9533 13.9311 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3 
พ ัฒนาระบบประก ันค ุณภาพภายในและกำหนด
มาตรฐานตำรวจในการฝึกอบรม 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3 
- ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

 

 

 

 

จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

สศป. 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่  
     - เรื่อง จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการให้กับข้าราชการตำรวจภายในหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม
หลักสตูรของ ตร. 
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เรื่อง : พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและกำหนดมาตรฐานตำรวจในการฝึกอบรม 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สศป. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : สศป. 
                                                                                                                               ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     7.8137  ล้านบาท  

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2570)  

-จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ
สัมมนาตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

-จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ

สัมมนาตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

-จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ

สัมมนาตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

-จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ

สัมมนาตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

-จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการ

สัมมนาตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2570)  

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ ตร. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ ตร. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ ตร. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ ตร. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ ตร. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.กำหนดมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน 
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินคุณภาพ ติดตามและรับรอง
มาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม 
ใน ตร. 

2.กำหนดมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน 
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินคุณภาพ ติดตามและรับรอง
มาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม 
ใน ตร. 

2.กำหนดมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน 
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินคุณภาพ ติดตามและรับรอง
มาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม 
ใน ตร. 

2.กำหนดมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน 
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินคุณภาพ ติดตามและรับรอง
มาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม 
ใน ตร. 

2.กำหนดมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน 
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินคุณภาพ ติดตามและรับรอง
มาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรม 
ใน ตร. 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 1.4717 1.5159 1.5614 1.6082 1.6565 7.8137 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
                                                                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

เป็นองค์กรนำสมยั มีมาตรฐานสากล และเข้าสูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 

จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการ  

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

บก.อก. 100 100 100 100 100 

เจ้าภาพขับเคลื่อนเร่ือง           

 บก.อก. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรรหาและผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเปน็ข้าราชการตำรวจ  

ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาองค์กรและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 
พัฒนาองค์กรและนำเทคโนโลยีด ิจ ิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 
- พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย เปิดกวา้ง มีขีดสมรรถนะสูง 
- นำนวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการทำงานดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการ  

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

บก.อก. 

(ฝอ.6 บก.อก.) 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  
     - เรื่อง ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด  
     - เรื่อง พัฒนาอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมรองรับการฝึกอบรมและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 
 



49 
 

เรื่อง : พัฒนาองค์กรและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บก.อก.(ฝอ.6 บก.อก.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด บช.ศ. 
                                                                                                                              ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     292.0851  ล้านบาท  

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2570)  

-จำนวนผู้เข้ารับการสมัมนาตาม
โครงการฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-จำนวนผู้เข้ารับการสมัมนาตาม
โครงการฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-จำนวนผู้เข้ารับการสมัมนาตาม
โครงการฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-จำนวนผู้เข้ารับการสมัมนาตาม
โครงการฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-จำนวนผู้เข้ารับการสมัมนาตาม
โครงการฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามสญัญาจ้าง 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามสญัญาจ้าง 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามสญัญาจ้าง 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามสญัญาจ้าง 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามสญัญาจ้าง 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ บช.ศ.  
(E-Library) 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ บช.ศ.  

(E-Library) 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ บช.ศ.  

(E-Library) 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ บช.ศ.  

(E-Library) 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ บช.ศ.  

(E-Library) 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบการ
เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ บช.ศ. (E-Learning) 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบการ
เรียนการสอนผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ บช.ศ. (E-Learning) 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบการ
เรียนการสอนผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ บช.ศ. (E-Learning) 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบการ
เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ บช.ศ. (E-Learning) 

-ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามโครงการจดัหาโปรแกรมระบบการ
เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ บช.ศ. (E-Learning) 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1.ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

1.ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

1.ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

1.ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

1.ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม
รองรับการฝึกอบรมและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

2.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม
รองรับการฝึกอบรมและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

2.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม
รองรับการฝึกอบรมและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

2.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม
รองรับการฝึกอบรมและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

2.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม
รองรับการฝึกอบรมและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

3.พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานให้ก้าวทันยุคดิจิทัล 

3.พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานให้ก้าวทันยุคดิจิทัล 

3.พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานให้ก้าวทันยุคดิจิทัล 

3.พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานให้ก้าวทันยุคดิจิทัล 

3.พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานให้ก้าวทันยุคดิจิทัล 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 55.0156 56.6660 58.3660 60.1170 61.9205 292.0851 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 
-ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในหลักคณุธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยดึถือหลักปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
 

 

 

 

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ 

ที่ประพฤติปฏิบตัิดีเยี่ยมตามประมวลจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณของตำรวจ 

 

 

 

บก.อก. 

(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ) 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่  
     - เรื่อง ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ  
     - เรื่อง ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (เข็มและโล่) 
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เรื่อง : พัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บก.อก.(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม บก.อก.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด บช.ศ. 
                                                                                                                               ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น      2.64  ล้านบาท  

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ.2570)  

-ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและ
ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบตัิ 
ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ โดยไดร้ับการ
ประกาศเชิดชูเกยีรติ และเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรต ิ

-ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและ

ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบตัิ 

ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตำรวจ โดยไดร้ับการ

ประกาศเชิดชูเกยีรติ และเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรต ิ

-ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและ

ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบตัิ 

ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตำรวจ โดยไดร้ับการ

ประกาศเชิดชูเกยีรติ และเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรต ิ

-ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและ

ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบตัิ 

ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตำรวจ โดยไดร้ับการ

ประกาศเชิดชูเกยีรติ และเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรต ิ

-ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและ

ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบตัิ 

ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตำรวจ โดยไดร้ับการ

ประกาศเชิดชูเกยีรติ และเครื่องหมาย

เชิดชูเกียรต ิ

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ.2570)  

1.ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 

1.ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นใน

หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 

โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม 

1.ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นใน

หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 

โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม 

1.ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นใน

หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 

โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม 

1.ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นใน

หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 

โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรม 

 
 
 
 



53 
 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 0.50 0.51 0.53 0.54 0.56 2.64 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ส่วนที่ 4 

แนวทางการขับเคลื่อน การขับเคลื่อน  
ติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผลการดำเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิัติราชการ  

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

และการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ.2571 - 2575) 
 

 
  กองบ ัญชาการศ ึกษา ได ้ดำเน ินการด ้านแผนปฏ ิบ ัต ิราชการตามวงจรนโยบาย  
(Policy Cycle) และขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาไปสู ่การปฏิบัติตามหลักการ
บริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
ปรับปรุง” อย่างบูรณาการและมีความต่อเนื่อง ผ่าน 4 กลไก ดังนี้ 1) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วย
รองรับ 2) การบูรณาการการขับเคลื่อนหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ 3) การรายงานผลการดำเนินงาน 
และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ราย 5 ปี (พ.ศ.2571 - 2575) (ห้วงต่อไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• แนวทางการขับเคลื่อน
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  1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ, วิทยาลัยการต ารวจ, กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง, กองการสอบ,

กลุ่มงานอาจารย์ และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบังคับการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติรองรับ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยท่ีได้จัดทําตามข้อ 1 ให้กองกํากับการในสังกัดเพื่อนําไปเป็นกรอบ      
แนวทางการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม
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2. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา  ราย 5 ปี 
    (พ.ศ.2566 - 2570)  
 

การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ราย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  
  1.1. การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ทั้ง 1 ระดับ ได้แก่ เจ้าภาพ
ขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่รับผิดชอบแยกเป็นรายปี ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดชื่อเดียวกัน
ค่าเป้าหมายในแต่ละปีเท่ากัน ต้องจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดแยกเป็นรายปี เพราะการดำเนินงานในแต่ละปี 
มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ รายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าว เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งรายละเอียด
ตัวชี้วัดพร้อมกับรายงานผลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) มายัง 
สยศ.ตร.(ยศ.) ตามระยะเวลาที่กำหนด ในข้อ 1.2 
  1.2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จำนวน 1 ครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดห้วงระยะเวลาในการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
  1.2.1 เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง 
                : รายงานผลการดำเน ินความก้าวหน ้า ในภาพรวมของเร ื ่องและรายงานผล 
การดำเนินการ ไปยังเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใน ต.ค.70 
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก
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แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 
และแบบรายงานความก้าวหน้า 

ผลการดำเนนิงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 
ตัวชี้วดั :    
     ยทุธศาสตร์ที่   :   
     เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่:  
     เรื่อง :   
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.             
6.             

 

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 :   

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

รอบ 12 เดือน 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

-ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
ตัวชี้วดั :  ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย จำนวน (4,000 คน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่1.2  :  คนไทยมีความจงรักภกัดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลกัของชาติ/สนับสนนุและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบตัวชีว้ัด : สยศ.ตร.(ผก.)                                                 หน่วยปฏิบตัิขอรับเงิน :  ทุกหน่วยในสังกัด 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผ่นดิน(บาท):                                         แหล่งที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ    
2564 2565 2566 

นายตำรวจทำหนา้ที่ถวายความปลอดภยัที่ผ่านการฝึกอบรม คน - - 904  

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             
4.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.) 

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

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน  

 (รายงานความก้าวหนา้) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ตัวอย่างที่ 1 

ค่าเป้าหมาย 
ตามกรอบการประเมิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
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) 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ     
2564 2565 2566 

จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ ราย 867,013 731,549 69,821  

 
 
 
 
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.รายงานสรุปผลการดำเนนิการให้สำนกังานตำรวจแห่งชาติและหน่วยเกี่ยวข้องทราบ                

 
 
 
 
 
 
 
  

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 
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                       รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
ตัวชี้วัด : จำนวนข้าราชการตำรวจทั้งประเทศเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 :  ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เช่ือม่ันและศรัทธาต่อองค์กร 
กิจกรรม : การให้บริการสุขภาพ      หนว่ยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : 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        เกณฑ์การประเมิน  

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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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

ตัวชี้วดั : ระดับความสำเร็จในการดำเนนิการตามสัญญาจ้าง    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรใหท้ันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่4.2 :  ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขา้ราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิน้าที่ มีความรัก เช่ือมั่นและศรัทธาตอ่องค์กร 

กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษยด์้านสวัสดิการที่พกัอาศัย    หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วดั : หน่วยรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานกำลังพล                  หน่วยรับผิดชอบร่วม :   

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 ราย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 

รายงานแยกเป็นรายปี 
 

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

 

แนวทางการดำเนินงานปี........ ผลการดำเนินการ  (6 ข้ันตอน) หมายเหตุ 

ขั้นตอนที่ 1   
ขั้นตอนที่ 2   
ขั้นตอนที่ 3   
ขั้นตอนที่ 4    
ขั้นตอนที่ 5   
ขั้นตอนที่ 6    

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

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

 
            - ขั้นตอนที่ 4 ไม่สามารถ
ดำเนินการได ้
 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ได้  
 

 

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

 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

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

    (.............................................) 
ตำแหน่ง.............................. 
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แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 

รายงานแยกเป็นรายปี 
 

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 
      เน ื ่ องจากสถานการณ ์ การแพร ่ ระบาดของ 
โรคติดเช ื ้อไวร ัส โคโรนา 2019  (COVID-19) ทำให้  
ไม่สามารถดำเนินการได้  
 

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

 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

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

    (.............................................) 
ตำแหน่ง............................... 
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หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัตริาชการ 
กองบัญชาการศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ ราย 5 ปี  
(พ.ศ.2566 – 2570) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


