แผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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คานา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1
กาหนดให้การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจการตัดสินใจการอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กาหนดให้
ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยพิจารณากรอบแนวทางให้สอดคล้องรองรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ
11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรอบแนวทาง
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วย
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณรองรับ ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
กองบัญชาการศึกษา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 รองรับแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น โดยได้นา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0นโยบายรัฐบาล
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบาย
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ ปฏิบัติงาน
ของ กองบัญชาการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ รวมทั้ง มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติ งาน
ของ กองบัญชาการศึกษา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน่วยต่าง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา มีหน้าที่ในการศึกษา ทาความเข้าใจ แผนปฏิบัติราชการนี้
และดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรองรับให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของหน่วย และควบคุม กากับดูแล ขับเคลื่อนให้มีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องจัดทาเพื่อ
รองรับแผนปฏิบัติราชการนี้อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อนาผล
ที่ได้ไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการต่อไป
งานแผนงาน ฝ่ายอานวยการ 2
กองบังคับการอานวยการ
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ส่วนที่ 1
สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทนา
ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 กาหนดเปูาหมายหลัก
ของการบริหารราชการที่ดีไว้ในมาตรา 3/1 ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีที่
ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับ ภารกิจนั้น โดยแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล เปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบาย
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
และ กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 256 2 ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่
12 มกราคม 2562 เพื่อให้สานักงานตารวจแห่งชาติ นาไปเป็นกรอบทิศทาง ในการบริหารงาน และให้หน่วย
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณรองรับให้เป็นไป ในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติราชการตามหน้าที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
กองบัญชาการศึกษา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
2
รองรับแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยให้สอดคล้อง
รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0
นโยบายรัฐบาล เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืSDGs)
น ( ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึง บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้หน่วยในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณรองรับ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1..เพื่อกาหนดเปูาหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดทาคาขอ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
3. เพื่อให้หน่วยในสังกัดกองบัญชาการศึกษา สามารถแปลงแผนการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้หน่วยในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วย ให้มีความสอดคล้องรองรับ
5. เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของกองบัญชาการศึกษา
วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
นโยบายประเทศไทย 4.0นโยบายรัฐบาล เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และบริบทที่เกี่ยวข้องกับกองบัญชาการศึกษา
2. กาหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของหน่วย
3. ประสาน
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ และ หน่วยในสังกัด กองบัญชาการศึกษา จัดทาข้อมูล
รายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดความสาเร็จที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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5.
แจ้งเวียนร่างแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และร่างแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 ให้หน่วยในสังกัด
พิจารณารายละเอียด ปรับปรุง/แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนามาปรับปรุง/แก้ไข ให้มีความครบถ้วน
เหมาะสมตามนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เสนอขอรับความเห็นชอบและประกาศ ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
7. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของ กองบัญชาการศึกษา และเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ระบบ QR Code
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
เพื่อใช้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยได้มีการนาความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็น
จากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ มาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผน
ระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอด ลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ต่อมาราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 135 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
จานวน
6 ยุทธศาสตร์ และ มียุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับกองบัญชาการศึกษา จานวน
3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4..การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กาหนดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย
ในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายระยะยาว
ของประเทศที่ได้กาหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือสาคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติฯ
สู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวง/กรม ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี และนายุทธศาสตร์
การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพื่อนาไปสู่
การกาหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทาแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของหน่วยงาน ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยสานักงาน
ตารวจแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ยุทธศาสตร์ และกองบัญชาการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้อง 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 เป็นนโยบายระดับชาติ ที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติกาหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ รวมนโยบายที่บรรจุ
ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ทั้งสิ้น 16 นโยบาย ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ
มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 นโยบาย และ กองบัญชาการศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้อง 7 นโยบาย ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
นโยบายที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่
2 ด้านการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายที่ 8 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่
9 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายที่
10 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
นโยบายที่ 12
ด้านการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ 13 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยการนายุทธศาสตร์การพัฒนา ว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มากาหนดแนวนโยบายในการบริหารพัฒนาประเทศ ซึ่งสัมฤทธิ์ผลต่อเมื่อมีการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการรองรับอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ ระยะเวลา วิธีการ
และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานและตรวจราชการได้ และรัฐบาล
ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ดังกล่าวซึ่งจากัดกรอบระยะเวลา 1 ปี
ตามปีงบประมาณ ประกอบด้วยนโยบาย11 ด้าน ดังนี้
1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๒๒

๑๑

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560
-2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) นโยบายของรัฐบาล กรอบแนวคิด การพัฒนาประเทศไทย
สู่ประเทศไทย 4.0 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) และแผนแม่บทอื่น ๆ มาเป็นกรอบ การดาเนินงาน
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้ง
ได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทาง
ในการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้ จานวน
6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการเติบโต
จากภายใน
(
5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(7) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 กาหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้มีคาสั่ง
ที่ 62/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อจัดทายุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561
- 2580) ให้มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องรองรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืSDGs)
น ( โดยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
มีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
2. พันธกิจ
2.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2.2 บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางอาญา
2.3 รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร
3. ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
3.1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ โดยมีเปูาหมายหลัก
คือ 1) สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย และ 2) สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวย
ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ประกอบด้วย 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ .19.กลยุทธ์ โดยมีเปูาหมายหลักคือ .1)ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วเสมอภาค
และเป็นธรรม และ 3) สนับสนุน ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ โดยมีเปูาหมายหลัก คือ
1) มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม และ 2) ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 37 กลยุทธ์ โดยมีเปูาหมายหลักคือ 1) การจัดองค์กรมีความเหมาะสม และนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 3) ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญ
ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 4) ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ และ 5) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”
นโยบายการบริหารราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ภายใต้การนาองค์กรของ พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทางาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจลงไปในระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และกองกากับการ โดยเฉพาะ
สถานีตารวจ จนเกิดผลสาเร็จตามเปูาหมาย ในหลายเรื่อง อาทิ การปรับภาพลักษณ์ของตารวจ สื่อสาร
ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับรู้ การปรับระบบบริหารงานบุคคล การปรับโครงสร้างตารวจ การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหา
จราจร การดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ จะยังคงเน้นภารกิจ
ตามเปูาหมายสาคัญ 6 ประการที่กาหนดไว้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนี้
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสาคัญสูงสุด โดยให้ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝูาระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะ
ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
1
.4 กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการถวาย
ความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พัฒนาระบบด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกาหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ
2.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้กับหน่วยปฏิบัติระดับ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
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2.3 กาหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน
เป็นระบบและมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึง
ประกาศ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกัน
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
2.6 กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อปูองกันไม่ให้นักท่องเที่ยว
ถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
ผู้นาท้องถิ่นและผู้นาศาสนาในพื้นที่
2.8 การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กร
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหา
การจราจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
3.1 มุ่งเน้นการปูองกันอาชญากรรมเป็นเปูาประสงค์หลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรม
ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2 การปฏิบัติของตารวจ ต้องทาให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรม
ที่มีมาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ
ประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.3 การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้งแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ให้ดาเนินการ
ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการ
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์
และงานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ทั้งระบบ
3.5 จัดทาฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ
เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
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3.6 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาคนหาย/เด็กหายพลัดหลงและศพนิรนาม
เพื่อให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ
3.7 ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ปุาและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มี
การซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
4.2 ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด
4.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้
มอบหมายข้าราชการตารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุม กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4.4 มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนวชายแดน
เพื่อปูองกันไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อตัดวงจร
การค้ายาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
4.6 เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7 ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจที่เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรับรื้อระบบงานของตารวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
5.2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆ
ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.3
สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตของต
ิงาน ารวจ
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5.4 จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกาหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.5 ผลักดันให้จัดส่งข้าราชการตารวจไปทาหน้าที่ผู้ประสานงานประจาสถานทูตต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ
5.6 การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ
ตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2 ปรับปรุงสวัสดิการของตารวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน
การรักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการตารวจมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟูองร้องดาเนินคดี
ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
ผลการดาเนินงานที่สาคัญของกองบัญชาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยสังเขป ดังนี้
1. ด้านการสรรหาและคัดเลือก
1.1 การรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจ จานวน 790 อัตรา
- ภารกิจ ดาเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ เป็นไปตามแผนงาน
ที่ สานักงานตารวจแห่งชาติ อนุมัติ
- ผู้สมัครสอบ จานวน 96,037 คน
- สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคาแหง วิทยาเขตบางนา
- ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
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1.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.) จานวน 5,000 อัตรา
-ภารกิจ การออกข้อสอบ พิมพ์ปัญหาข้อสอบ และประมวลผลสอบเป็นไปตาม
แผนงานที่สานักงานตารวจแห่งชาติ อนุมัติ
- ผู้สมัครสอบ จานวน 59,170 คน
- ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
1.3 การคัดเลือกทายาทของข้าราชการตารวจที่เสียชีวิต พิการหรือทุพพลภาพ
จนถูกออกจาก
ราชการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการปะทะต่อสู้ (เจ็บปุวยหรืออุบัติเหตุ)
- ภารกิจ ดาเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ เป็นไปตามแผนงานที่
สานักงานตารวจแห่งชาติ อนุมัติ
- ผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 69 คน
- ผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 57 คน
- สถานที่สอบ ห้องประชุม กองการสอบ
- ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2561
1.4 การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางวิชาการข้าราชการตารวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิ
ปริญญาและมีความสามารถทางด้านกีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชัสั้นญญาบัตร
- ภารกิจ ดาเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ เป็นไปตามแผนงาน
ที่ สานักงานตารวจแห่งชาติ อนุมัติ
- ผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 51 คน
- ผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 51 คน
- สถานที่สอบ ห้องประชุม กองการสอบ
- ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
1.5 การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทายาทของข้าราชการตารวจที่เสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ
- ภารกิจ ดาเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ
- ผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 27 คน
- ผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 27 คน
- สถานที่สอบ ห้องประชุม กองการสอบ
- ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561
1.6 การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งสูงขึ้นในสังกัดกองบินตารวจ
- ภารกิจ ดาเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ
- ผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 7 คน
- ผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 7 คน
- สถานที่สอบ ห้องประชุม กองการสอบ
- ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2561 - กรกฎาคม 2561
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1.7 โครง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการทดสอบ
ความเหมาะสมกับตาแหน่งสาหรับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตารวจ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ ข้าราชการตารวจ
ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา จานวน 100 คน ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ กองการสอบ วงเงิน 283,800 บาท
1.8 โครงการต่อเติมหลังคาชั้นดาดฟูาอาคารที่ทาการเพื่อปูองกันน้ารั่วซึมและใช้เป็น
สถานที่ทาการ กองการสอบ ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) วงเงิน
10,089,734.60 บาท โดยมี ห้างหุ้นส่วนจากัด หุ่นสิริก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ระยะเวลาก่อสร้าง
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 25 ตุลาคม 2561
2. ด้านการศึกษาฝึกอบรม
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาอบรมทุกระดับของ สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อสร้าง
จิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีบริหารการเรียนรู้ของ กองบัญชาการศึกษา (LMS)
2.3 ผลิตข้าราชการตารวจชั้นประทวน Pre-service training
2.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านการศึกษาและฝึกอบรม
2.5 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับชั้น
2.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรระดับต้น
2.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา ของ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564)
2.8 โครงการสัมมนาวิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรม (
Training.Need)
ในการจัดทาแผนการฝึกอบรมของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.9 โครง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สาหรับครู
– อาจารย์
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) ในการปฏิบัติงานของ สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.10
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษา
อบรม ของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.11 โครงการพัฒนาเพื่อทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน สานักการศึกษา
และประกันคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.12
จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๑๕๐ เล่ม
2.13 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562-2564 จานวน ๑๕๐ เล่ม
2.14 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.15
จัดทารูปเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยฝึกอบรม ที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาหลักสูตรประจา
2.16 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
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2.17 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ .ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖2 จานวน ๑๐๐ เล่ม
2.18 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
2.19 การเยี่ยมหน่วยศึกษาอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง
และเทคนิค
2.20 การจัดทารูปเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยฝึกอบรม
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
2.21 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สานักงานตารวจแห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
2.22 การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวน (In–Service Training)
2.23 การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร (In-Service Training)
2.24 การประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือผลการสอนและความประพฤติเพื่ อแต่งตั้ง
เข้าสู่ตาแหน่งอาจารย์
2.25 การตรวจประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์
(สบ๑) - (สบ๕)
2.26 การติดตามประเมินคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรที่มีฝึกอบรมประจา
ศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ
2.27 การดาเนินงาน โครงการปฏิรูประบบงานตารวจ ของ สานักการศึกษาและ
ประกันคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 3 โครงการดังนี้
(1) โครงการพัฒนาบุคลากรระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยศึกษาอบรมในสังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยศึกษาอบรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเพื่อการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผ่านระบบเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของ กองบัญชาการศึกษา (Learning Management System : LMS)
(2) โครงการพัฒนาหลักสูตรก่อนเข้ารับราชการ (Pre – Service Training)
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักโภชนาการ เพื่อเตรียมความพร้อม
การฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสมรรถภาพร่างกายมาใช้ในการฝึกนักเรียนนายสิบตารวจ
กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาคู่มือการฝึกยุทธวิธีตารวจ
สาหรับครูฝึกของหน่วยฝึกอบรมในสังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติ
(3) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการจัดทาสื่อการสอน
(สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) สาหรับครู-อาจารย์ ของหน่วยศึกษาอบรมในสังกัด ตร.
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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3. ด้านการบริหารจัดการ
ผลการดาเนินงาน : จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการตารวจในสังกัด สานักงานตารวจ
แห่งชาติ และข้าราชการตารวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา ดังนี้
3.1 โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจ กองบัญชาการศึกษา ประกอบอาชีพเสริม
ข้าราชการตารวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา
เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
3.2.โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอานวยการของ กองบัญชาการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้าราชการตารวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน 125 คน
3.3 โครงการปูองกันปราบปรามการทุจริตของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ข้าราชการตารวจ
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ระดับรองผู้บังคับการ ลงมา รวม 36 หน่วย เข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน
3.4.โครงการตารวจไทยใจสะอาดทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินการ
ครบ 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมฯ
กิจกรรมที่ 2) พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการตารวจในสังกัด กิจกรรมที3)่ ร่วมทาความ
ดีในโครงการจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” หรือปฏิบัติตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
3.5 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตารวจ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน 66 คน
3.6 โค
รงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีต่อการทางานอย่างมีความสุข
ของข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการอานวยการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้าราชการตารวจ
ในสังกัด กองบังคับการอานวยการ เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
3.7
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมแก่ข้าราชการตารวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จานวน 80 คน
3.8 การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
(1)
หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกฯ ในภาพรวมสานักงานตารวจแห่งชาติ มีจานวนทั้งสิ้น
8 หน่วย
(2) ข้าราชการตารวจที่ได้รับคัดเลือกฯ ในภาพรวมสานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน
19,357 คน (กองบัญชาการศึกษา จานวน 33 คน)
3.9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ
กองบัญชาการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 162 คน
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกองบัญชาการศึกษา
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
มาตรา 5 ส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ข.
กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(28) กองบัญชาการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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(ก) เป็นฝุายอานวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สานักงานตารวจแห่งชาติในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ กองบัญชาการศึกษา
และหน่วยในสังกัด
(ข) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตารวจให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตารวจ
(ง) ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนา
ข้าราชการตารวจเพื่อกาหนดทิศทางและมาตรฐานเป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ
(จ) ดาเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจาเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับ
ราชการตารวจ และจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตร ระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการเรียนการสอน และฝึกอบรมบุคลากรที่ทาหน้าที่สอนฝึกอบรม และ
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการของสานักงานตารวจแห่งชาติ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหน่วยงานอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ช) ดาเนินการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตารวจ
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน
การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในกิจการ
ของตารวจ
(ฌ) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ส่วนที่ 2
สาระสาคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ส่วนที่ 2
สาระสาคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองบัญชาการศึกษา ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รองรับแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยได้นาผล
การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ และแผนงานบูรณาการ
ในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2560 มาทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายฯ
ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยหัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ องค์การแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตารวจ เสริมสร้างการศึกษาอบรม
ให้มีมาตรฐานสากล ”
ค่านิยม (Core Values)
1. การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใสและยุติธรรม
2. ศึกษาความรู้ที่จาเป็นต่องานตารวจตลอดเวลา
3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตารวจมืออาชีพ
2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นตารวจมืออาชีพ
3. บริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมตารวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วย
สรรหา ผลิต ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข และสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
เป้าหมายของหน่วย
1) สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับราชการตารวจ
2) ผลิต ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
เป้าหมาย : 1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
ตัวชี้วัด 1. ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100
2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
3. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
ตร.

1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและป้องปราม
การล่วงละเมิดสถาบันหลัก

1.1.2.2 โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน จานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง
พระมหากษัตริย์
จิตสานึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า
3,650 ครั้ง
1.1.2.3 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานี
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก วิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสานักงานตารวจ
1) ผลิตสปอตวิทยุฯ เทิดพระเกียรติ
แห่งชาติได้ ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง/ปี
2) ผลิตสารคดีวิทยุฯ พระราชกรณียกิจ
3) ผลิตรายการวิทยุฯ เนื้อหาเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
4) ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี และ
ภารกิจสานักงานตารวจแห่งชาติ
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ

หลัก/ร่วม
บช.ส.
และ
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
บก.อก.
ทุกหน่วย
(ศูนย์ ในสังกัด บช.ศ.
ส่งเสริมฯ)
บก.อก.
(ฝอ.1)

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
ตร.

1.2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดาริและอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ เช่น
- โครงการปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า
- โครงการปลูกเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- โครงการปลูกเพื่อส่งเสริมสาธิต ฝึกอบรมและขยายพันธุ์
- โครงการปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
- โครงการปลูกเพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วม
ฯลฯ
1.2.1.2 โครงการตามพระราชดาริตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ เช่น
- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
- โครงการฝึกอาชีพ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- โครงการส่งเสริมสหกรณ์
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
- โครงการปกปักทรัพยากร
- โครงการสารวจเก็บรวมรวมทรัพยากร
- โครงการปลูกรักษาทรัพยากร

หลัก/ร่วม
บช.ตชด.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
บก.อก.
ทุกหน่วย
(ศูนย์ ในสังกัด บช.ศ.
ส่งเสริมฯ)

- ดาเนินการตามโครงการพระราชดาริฯ บช.ตชด.
ร้อยละ 100

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บก.อก.
ทุกหน่วย
(ศูนย์ ในสังกัด บช.ศ.
ส่งเสริมฯ)

1) ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) จานวนประชาชนที่อาศัยในเขต
พื้นที่บริการ ข้าราชการตารวจและ
ครอบครัวได้รับการขยายผลและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
ตร.
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

บช.ตชด.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ

- โครงการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
- โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ฯลฯ
1.2.1.3 โครงการศูนย์เรียนรู้ โครงการพระราชดาริฯ - ดาเนินการตามโครงการพระราชดาริฯ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ร้อยละ 100

บก.อก.
(ศูนย์
ส่งเสริมฯ)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
บช.ศ.

บก.อก.
(ฝอ.1)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
บช.ศ.

1.2.1.4 โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจ
กองบัญชาการศึกษา ประกอบอาชีพเสริม

- ข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.2.2 สนับสนุน
การดาเนินการโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

- จัดทาแผนการดาเนินงานและขับเคลื่อน
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาเฉพาะกิจ)

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแนว
ทาง
การจัดทาแผนการดาเนินงานและขับเคลื่อน
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาเฉพาะกิจ)

สยศ.ตร.
(ผก.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บก.อก.
(ศูนย์
ส่งเสริมฯ)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
บช.ศ.

1.2.3 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

1.2.3.2.กิจกรรมสอดแทรกหัวข้อการเรียนรู้เรื่อง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในหลักสูตร/
รายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

- ข้าราชการตารวจที่เข้ารับการฝึกอบรมในทุกหลักสูตบช.ศ.
ร
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้รับการเรียน
รร.นรต.
การสอนตามเนื้อหาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
และ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100
ศฝร.

รร.นรต.
(ศบศ.
(พศ.))

สศป.

สศป.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม
เป้าหมาย : 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
2. ประชาชนได้รับการอานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
3. สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัด 1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58
3. ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จานวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง
.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
ตร.

2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
2.3.1.3 พัฒนาระบบ
1) พัฒนาระบบด้านกระบวนงาน/
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ
ธุรกรรมภาครัฐ เพื่อยกระดับการให้บริการ
และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ประชาชน
2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรม 1) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตารวจ
องค์กรให้มีจิตสานึกในการให้บริการ
ในการให้บริการประชาชน
ประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติ - ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการ
และวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตารวจทุกระดับให้มีจิตใจในการให้บริการ
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ประชาชน (Service Mind)
2.3.4 บริการด้านสุขภาพให้กับ
2.3.4.1 ตรวจและให้บริการทางด้าน
ประชาชน ข้าราชการตารวจและ
สุขภาพประชาชนข้าราชการตารวจและ
ครอบครัว
ครอบครัว
2.3.4.2 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
ของข้าราชการตารวจทั้งประเทศ

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ

หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ด้านกระบวนงาน/ธุรกรรมภาครัฐ
เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บก.อก.
(ฝอ.6)

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

- จานวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/
ชี้แจงไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บก.อก.
(ฝอ.2)

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

- ความพึงพอใจของประชาชน ข้าราชการ
ตารวจและครอบครัว ต่อการให้บริการ
ของโรงพยาบาลตารวจและโรงพยาบาล
ดารารัศมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รพ.ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บก.อก.
(ฝอ.1)

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : 1. มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชนและสังคม
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
ตัวชี้วัด 1. หมู่บ้านที่ดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ จานวน 7,410 หมู่บ้าน
2. จานวนหน่วยงานตารวจ (ระดับ บช. (เฉพาะ บช.น.) / ภ.จว. และ สภ.) ที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ
ตร.

3.2.2 เสริมสร้างแรงจูงใจและ
ความตระหนักในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ตามแนวทางจิตอาสา

- โครงการเผยแพร่ขยายผล
ความรู้ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวทาง
พระราชดาริ

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า
12,000 คน

หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.
(ผก.)

ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9 ก. ทท.
ตชด. ปส. ศ. รร.นรต.
ศฝร.

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
บก.อก.
ทุกหน่วย
(ศูนย์
ในสังกัด บช.ศ.
ส่งเสริม)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย : 1. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
3. ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ
ตัวชี้วัด 1. ความเชื่อมั่นและความพึงใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี ( Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัInegrity
ฐ ( and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์

4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรและระบบ
การเรียน การสอน การฝึกอบรม
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
และสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.3.1.1 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุง
ตาราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด

- ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจระดับดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.3.1.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร - จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการ
การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร พัฒนาปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562 - 2565
4.3.1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรระดับต้น

- ข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

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

บช.ศ.

บช.ศ.

หลัก
สศป.

บช.ศ.
ปฏิบัติ
สศป.

สศป.

สศป.

สศป.

สศป.
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ 4.3.2.1 โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
จัดการความรู้ (Knowledge
ชั้นสัญญาบัตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
Management) ถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยน4.3.2.2 โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากร
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.3.2.3 โครงการพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากร
(Learning Organization)
ทางการศึกษาต้นแบบด้านการสอนสมัยใหม่
4.3.2.4 โครงการสัมมนาระดับบริหาร
ของกองบัญชาการศึกษา

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

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

ชั้นสัญญาบัตร

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
วตร. ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

- จานวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

กอจ.

กอจ.

-จานวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

กอจ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนา
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บก.อก. ทุกหน่วย
(ฝอ.๒) ในสังกัด บช.ศ.

4.3.2.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
- ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสานักงานตารวจ การศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 แห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 2564

สศป.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

4.3.2.6 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนา
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักงาน ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตารวจแห่งชาติ.

สศป.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

- จานวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.3.2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพในหน่วย
ศึกษาอบรมของ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ
4.3.2.8 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภงาน
าพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
อานวยการของ กองบัญชาการศึกษา

สศป.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บก.อก. ทุกหน่วย
(ฝอ. 2 ในสังกัด บช.ศ.
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.3.3 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม 4.3.3.1 โครงการจัดทาเส้นทางการพัฒนา
และการพัฒนาข้าราชการตารวจ
ข้าราชการตารวจ (Training Road map)
ให้ครอบคลุมทุกระดับตาแหน่งและ
เพื่อเลื่อนระดับตาแหน่ง
สายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
- ระดับสารวัตร – ผู้บัญชาการ
ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตารวจ
- ผู้ปฏิบัติงานในสถานีตารวจ
และการบังคับใช้กฎหมาย
- กลุ่มงานอานวยการและสนับสนุน
- กลุ่มงานเทคนิค

ตัวชี้วัด

- ข้าราชการตารวจได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาข้าราชการตารวจ
ทุกระดับตาแหน่งและสายงานต่อเนื่อง
ตลอดการรับราชการ (Training Road
map) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
สศป.
สศป.

4.3.3.2 โครงการพัฒนาเพื่อทบทวนและ - ข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนา
เพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานสานักการศึกษาตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และประกันคุณภาพประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

สศป.

สศป.

- ข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนา
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สศป.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

4.3.3.3 โครงการสัมมนาวิเคราะห์ความ
จาเป็นในการฝึกอบรม (Training Need)
ในการจัดทาแผนการฝึกอบรมของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
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กลยุทธ์

4.3.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.3.4.1 โครงการสร้างความร่วมมือ
- จานวนสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา ทางวิชาการอย่างน้อย 1 แห่ง
ด้านวิชาการ

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

บช.ศ. และ บช.ศ.
4.3.4.2 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
โครงการที4.3.4.2–
่
4.3.4.3: 3 ตัวชี้วัด
สยศ.ตร.(วจ.)
และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุน 1) จานวนการทาบันทึกข้อตกลง
สยศ.ตร.
ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับขีดความสามา
รถ กับหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 1 แห่ง
(วจ.)
ด้านการศึกษา วิชาการ การวิจัย การฝึกอบรม 2) จานวนผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือ
และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
สิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์กับ
4.3.4.3 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา หน่วยงานหรือชุมชน สังคม อย่างน้อ1ย ชิ้น
3) จานวนความร่วมมือด้านการศึกษา
ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการ
การวิจัย การฝึกอบรมและกิจกรรม
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
การสร้างองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายและ ทางวิชาการอื่นๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
สศป.
สศป.

สศป.

สศป.

กอจ.

กอจ.

นวัตกรรมต่างๆ
4.3.4.4 โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน

- จานวนครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
กลยุทธ์

4.4.1 ปรับระบบวิธีการทางาน ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ให้สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส
4.4.3 พัฒนากระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และ
หน่วยงานในสังกัดให้ทันสมัยและมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบ

ตร.
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ
สยศ.ตร. ทุกหน่วย
- ปรับปรุงระบบการให้บริการของกระบวนงาน- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการปรับปรุง
ในสังกัด
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก ระบบการให้บริการของกระบวนงานตาม
พระราชบัญญัติ (ยศ.)
ตร.
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

พ.ศ. 2558

ของทางราชการพ.ศ. 2558

4.4.3.1 ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานขับเคลื่อน สยศ.ตร.
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ (ยศ.)
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 และ
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานตารวจแห่งชาติ

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
บก.อก. ทุกหน่วย
(ฝอ.2)
ในสังกัด
บช.ศ.

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บก.อก.
(ฝอ.2)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
บช.ศ.

4.4.3.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี - ระดับความสาเร็จของกระบวนการจัดทา
งบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บก.อก.
(ฝอ.2)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
บช.ศ.

4.4.3.3 พัฒนาระบบการการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

สยศ.ตร.
(ยศ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
ตร.

บก.อก.
(ฝอ.2)

ทุกหน่วย
ในสังกัด
บช.ศ.

-ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเรื่อง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.4.5 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุง
4.4.5.1 พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุ - ระดับความสาเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุ
ให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวก และ ลงในระบบฐานข้อมูล POLIS
ในระบบฐานข้อมูล POLIS
รวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุก
หน่วยงาน
4.4.7 ตรวจสอบ แนะนา ติดตาม
ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วย
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

หน่วยรับผิดชอบ
ตร.
บช.ศ.
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ
หลัก
ปฏิบัติ
สกบ.
ทุกหน่วย บก.อก.
ทุกหน่วย
และ สทส. ในสังกัด (ฝอ.3) ในสังกัด บช.ศ.
ตร.

4.4.7.1 ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและ
- จัดชุดสืบสวนและสอบสวนการกระทา
ประพฤติมิชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความผิดฯ ไม่น้อยกว่า 360 แห่ง
ในการบังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

บช.ก.
ทุกหน่วย บก.อก.
(บก.ปปป.) ในสังกัด (ฝอ.4)
ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

4.4.7.2 รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน
ราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี
โดยนาร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บช.ก.
ทุกหน่วย บก.อก.
(บก.ปปป.) ในสังกัด (ฝอ.4)
ตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

- ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อละ
ย 100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง
กลยุทธ์

4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และ
เข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.6.1.1 ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ -ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กระบวนงาน
ของสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และผลการปฏิบัติของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ข้อมูลความรู้ข่าวสารของตารวจให้
จานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
ประชาชนรับทราบ
- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทัน
4.6.1.2 ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์ในการชี้แจงประเด็นข่าวภายใน ต่อสถานการณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ระยะเวลาที่กาหนด
4.6.1.3 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารจากรัฐบาลและสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ได้ทันต่อเหตุการณ์

- ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย
สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 44 สถานี
ทั่วประเทศ

หน่วยรับผิดชอบ
ตร.
บช.ศ.
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ
หลัก
ปฏิบัติ
สท.
ทุกหน่วย บก.อก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด (ฝอ.1) ในสังกัด บช.ศ.
ตร.
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แผนงาน งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณ (บาท)

งบบุคลากร
1.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา
1.2 เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง
ผลผลิต : การบังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตารวจ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตารวจ
กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
- งบลงทุน
กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา
- งบลงทุน

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

159,800
159,800
159,800
141,300
18,500

งบประมาณ
(บาท)
170,323,200
170,323,200
157,944,200
12,379,000
98,191,200
9,751,700
9,751,700
88,439,500
88,439,500

๓๗

ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
1. หลักการ
1.1 พัฒนา กองบัญชาการศึกษา โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัด
กองบัญชาการศึกษา
1.2 บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาตามความแตกต่างของแต่ละหน่วย และให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
1.3 เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
1.4 บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา
1.5 บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง
สู่แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของกองบัญชาการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณ
ต่อไปได้อย่างแท้จริง
2. แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2562
สู่การปฏิบัติ
2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยในสังกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยรองรับ และการติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ที่มีความถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
2.2.หน่วยระดับกองบังคับการ จัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.3.ให้ทุกหน่วยในสังกัด กองบัญชาการศึกษา นาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ของกองบัญชาการศึกษา และของหน่วย มาเป็นจุดเน้นในการวางแผนสาหรับจัดทาคาของบประมาณ
ในปีต่อไป เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กาหนดไว้
2.4.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา รวมทั้งผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ข้าราชการตารวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ประกาศใช้ เพื่อนาข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
มาทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความครอบคลุม
และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๒๒

๓๘

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
การประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานตารวจแห่งชาติ

1..ให้หน่วยปฏิบัติตามกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานผลการดาเนินการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
2. ให้หน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ทั้งเชิง ปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วยรับผิดชอบ
ตามแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลให้
สานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.) 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่
1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

การประเมินผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองบัญชาการศึกษา

1..ให้ ทุกหน่วยในสังกัด กองบัญชาการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ กองบัญชาการศึกษา
ผ่าน กองบังคับการอานวยการ (บก.อก.) 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
2. สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ, วิทยาลัยการตารวจ และ กลุ่มงานอาจารย์
ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผล
การดาเนินการตามตัวชี้วัดทั้งเชิง ปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วย
รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผล
ให้ สานักงานตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.) 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่
1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
๒๒
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แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

๔๑

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง นโยบายคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการงบประมาณ
และยุทธศาสตร์ สานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

๒๒

๔๒

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

๒๒

๔๓

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

๒๒

๔๔

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

๒๒

๔๕

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

๒๒

๔๖

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

๒๒

๔๗

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

๒๒

