แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตารวจ
เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล

พันธกิจ
• สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตารวจมืออาชีพ
• พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นตารวจมืออาชีพ
• บริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมตารวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

กองบังคับการอานวยการ

คำนำ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้หน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
ดาเนินงานในระยะ 1 ปี โดยมีการกาหนด พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
และนโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องรองรับกับแนวทางและเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลง
ต่อสภา นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมถึงบริบทต่าง ๆ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการดาเนินงาน
ในภาพรวม โดยมีกลไกส าคัญในการขับเคลื่ อน ประกอบด้ว ย แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม และตัว ชี้วั ด
ของหน่วยในสั งกัด และมีการติดตามประเมินผลเพื่อนาไปสู่ ผลส าเร็จตามวิสั ยทัศน์ “เป็นองค์กรบัง คับ ใช้
กฎหมายทีป่ ระชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
กองบัญชาการศึกษา ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 รองรั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการศึกษา และเป็นเครื่องมือ
สาหรับผู้บริหารในการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บรรลุ
ผลสาเร็จตามกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา มีหน้าที่ในการศึกษา ทาความเข้าใจ แผนปฏิบัติ
ราชการนี้ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการรองรับให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของหน่วย และควบคุม กากับดูแล ขับเคลื่อนให้มีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
รองรั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ น าไปสู่ ผ ลส าเร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น์
“องค์การแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตารวจ เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล”

ฝ่ายอานวยการ 2
กองบังคับการอานวยการ
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สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
• โครงสร้ำงกองบัญชำกำรศึกษำ
• อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของกองบัญชำกำรศึกษำ
• ส่วนที่ 1 บทนำ
บทสรุปผู้บริหาร………………………………………………………...…………….………….……………………...
เหตุผลและความจาเป็น………………………………………………………...…………….………….…………..
• ส่วนที่ 2 หลักกำรสำคัญ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง และกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ
หลักการสาคัญและกรอบแนวคิด…………………………………………...…………….………….…………..
ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับไปสู่การปฏิบัติ…………………...…………….………….…………..
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนระดับที่ 1
- ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580…………….…………………….….………….…….………
แผนระดับที่ 2
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)……….….………………..………
- ประเด็นปฏิรูปประเทศ ………….….……………….…………….…………….…………….………
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 …….……...
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) .......
นโยบายและแนวทางอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา
- ประเทศไทย 4.0 ...................................................................................................
- นโยบายรัฐบาล .....................................................................................................
- กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564...........................................................................
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ........................................
นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ...............................................................................
กรอบการติดตามและประเมินผลระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองบัญชาการศึกษา..............
- การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 .........
- การประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน ..............................................
- การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ….
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ..............................................
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- การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ............
- แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน ............................
- กรอบแนวทางการประเมิน ผลการดาเนินงานของกองบัญชาการศึกษา..................
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โครงสร้างกองบัญชาการศึกษา
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
และ ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติว่าด้วยการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2563

กองบัญชาการศึกษา

กองบังคับการอานวยการ
• ฝ่ายอานวยการ 1
• ฝ่ายอานวยการ 2
• ฝ่ายอานวยการ 3
• ฝ่ายอานวยการ 4
• ฝ่ายอานวยการ 5
• ฝ่ายอานวยการ 6
• ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาคุณธรรม

สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
• ฝ่ายอานวยการ
• ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา
• ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1
• ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2
• ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1
• ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2
• ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ

กองการสอบ

วิทยาลัยการตารวจ

กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง

• ฝ่ายอานวยการ
• ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
• ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
• ฝ่ายวิทยบริการ
• ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

• ฝ่ายอานวยการ
• ฝ่ายบริการการฝึกอบรม
• ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม

กลุ่มงานอาจารย์

• ฝ่ายอานวยการ
• ฝ่ายแผนการสอบ
• ฝ่ายจัดการสอบ
• ฝ่ายวิชาการสรรหา
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ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง
• ฝ่ายอานวยการ
• ฝ่ายสนับสนุนการฝึก
• ฝ่ายวิทยบริการ
• ฝ่ายควบคุมการฝึก

อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของกองบัญชำกำรศึกษำ
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
มาตรา 5 ส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ข. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ มีอานาจหน้าที่ ดั งต่อไปนี้
ฯลฯ
(28) กองบัญชาการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ฝ่ ายอานวยการด้านยุท ธศาสตร์ให้ ส านักงานตารวจแห่ งชาติในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ กองบัญชาการศึกษา
และหน่วยในสังกัด
(ข) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุ ค คลเข้ ารั บ ราชการต ารวจให้ กั บ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตารวจ
(ง) ศึ ก ษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพั ฒ นา
ข้าราชการตารวจเพื่อกาหนดทิศทางและมาตรฐานเป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ
(จ) ดาเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจาเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนา
หลั ก สู ตรมาตรฐาน และการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝึ กอบรมก่อ นเข้ารับ
ราชการตารวจ และจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ และส่ งเสริมมาตรฐานทางวิช าการเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลั ก สู ต ร ระบบ รู ป แบบ เทคนิ ค วิธีก ารเรีย นการสอน และฝึ ก อบรมบุ ค ลากรที่ ท าหน้ าที่ ส อนฝึ ก อบรม
และผู้ เข้ารับ การศึกษาอบรม เพื่อพัฒ นามาตรฐานทางด้านวิช าการของส านักงานตารวจแห่ งชาติ รวมทั้ ง
การติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหน่วยงานอื่นในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ช) ดาเนินการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตารวจ
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้ อย และรักษาความปลอดภัย ในกิจการ
ของตารวจ
(ฌ) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
สถานการณ์ โ ลกในปั จ จุ บั น ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม
ในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงการหลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน/แรงงานต่างด้าว
ยาเสพติด ตลอดจน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่
น าไปสู่ ปั ญ หาทางสั ง คมและอาชญากรรมต่ า ง ๆ อย่ า งไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ ทั้ ง นี้ ปั ญ หาความมั่ น คง
และอาชญากรรมภายในประเทศมีความเชื่อมโยงในหลายมิติ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบการศึกษา
โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น จึงต้องขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยมีการบูรณาการ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น และประสานการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงสอดคล้ อ ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วยภารกิจหลักสาคัญของสานักงานตารวจแห่งชาติ คือ มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ป้องกันปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร และส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจการตารวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดตามความเหมาะสม และความต้องการ
ของแต่ละพื้นที่ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
เพื่อให้หน่วยในสังกัด ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานในระยะ 1 ปี โดยกาหนด พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องรองรับ
กั บ แนวทางและเป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0
นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่ อ สภา และแผนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก้ า วสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยมุ่ ง เน้ น
การด าเนิ น งานในภาพรวม โดยมี ก ลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น ประกอบด้ ว ย 4 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบัง คับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธ รรมทางอาญา และการ
ให้ บ ริ การประชาชนอย่ า งเสมอภาคเป็ น ธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการรั ก ษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และตัวชี้วัด รวมทั้งกาหนดหน่วยเจ้าภาพและหน่วยรับผิ ดชอบในการขับเคลื่ อนออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่
เจ้ าภาพระดับ นโยบาย เจ้ าภาพขับ เคลื่ อนกลยุทธ์ และหน่ว ยปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจความรับผิ ด ชอบ
ของหน่วยในสังกัด รวมทั้งมีการระบบการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย และวิสัยทัศน์ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย
ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
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เหตุผลและความจาเป็น
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กาหนดให้
การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น
การกระจายภารกิจ และทรั พยากรให้ แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
2. พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 5
- ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็ น กรอบในการจั ดทาแผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องและบูรณาการกันอันจะก่อให้ เกิดเป็นพลั งผลั กดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี
- การจัดทาแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา 10 เมื่ อ มี พ ระบรมราชโองการประกาศใช้ยุท ธศาสตร์ ช าติแ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการจั ดทา
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แต่ ละด้ านจั ดท าแผนแม่ บทเพื่ อบรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้ ในยุ ทธศาสตร์ ชาติ เสนอต่ อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี แ ผนแม่ บ ทและแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยแผนและขั้ น ตอนการด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั น แผนแม่ บ ท
ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบและประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว ให้ มี ผ ลผู ก พั น หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามนั้ น รวมทั้ ง การจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บป ระมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
มาตรา 26 ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติว่าการดาเนินการใด
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติ
แจ้ งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ทราบถึ งความไม่ส อดคล้ อ งและข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปรับปรุ ง และในกรณี
ที่ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ดาเนิ น การตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ ถือว่าหั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ นั้น
จงใจปฏิบั ติหน้ าที่หรื อใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย และให้ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
มาตรา 6 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพือ่ ให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการดาเนินการดังกล่ าวต่อสานั กงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ภายในระยะเวลาและ
ตามรายการที่กาหนด
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4. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 9
- จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการไว้ เป็ นการล่ ว งหน้ า โดยต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดขั้ นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
กาหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนด
มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา 16
- จั ดทาแผนปฏิบั ติร าชการของส่ ว นราชการประจาปี โดยให้ ระบุส าระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และ
ทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
- เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
- ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการมิ ไ ด้ เ สนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ ใด หรื อ ภารกิ จ ใดไม่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กาหนดวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่ าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันให้เกิด
การขับเคลื่ อนไปสู่เป้าหมาย โดยกาหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รองรับ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท
15 ประเด็นเร่ งด่วนใน 5 ปี แรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแผนส าคัญ ซึ่งจะมีผ ลผู ก พัน ต่ อหน่ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องนาค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนที่เกี่ยวข้อง มาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณให้สอดคล้องรองรับ
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6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ
แผนปฏิบั ติร าชการประจ าปีงบประมาณของส านักงานตารวจแห่ งชาติ เป็นแผนระดับ ที่ 3
ที่จัดทาขึ้นเพื่อสนั บสนุ นการดาเนิ นงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่ นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบูรณาการการด าเนิ นงานกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นอื่ น ๆ
ซึ่ งเป็ นแผนระดั บ ที่ 3 ที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ มี ความสอดคล้ องสั มพั นธ์ ในเชิ งเหตุ และผล (Causal Relationship)
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป
7. มติ ค ณะรั ฐมนตรี วัน ที่ 3 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 เห็ นชอบการกาหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมาย
ในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ โดยสานักงานตารวจแห่ งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่ อน
(เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสอดคล้ อ งตามแนวทางการพั ฒ นาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเป้ า หมายของแผนย่ อ ยด้ า นการรั ก ษาความสงบ
ภายในประเทศ : เป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (World Internal Security and Police
Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยมีสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง
(เจ้ าภาพระดับ ที่ 1 (จ.1)) และเจ้ าภาพเป้ าหมายประเทศชาติมี ความมั่น คงในทุ กมิติ และทุกระดับเพิ่ ม ขึ้ น
(เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและกากับดูแล
8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กาหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก
ความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิ ใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกัน
ก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
1 ใน 55 ของโลก
1 ใน 45 ของโลก
1 ใน 35 ของโลก
1 ใน 25 ของโลก

หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพ (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3))
1. รั บ ผิ ดชอบด าเนิ นการประสานและบู รณาการการด าเนิ นงานระหว่ างหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท
(Y2) และ เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื่อจัดทาปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ (Key Success
Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว
3. ประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการจั ดท าแผนระดั บที่ 3 และจั ดท าโครงการ/
การดาเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship)
4. ประสานกับสานักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการดาเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
5. ประสานดาเนินการจัดหาและนาเข้าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
6. ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส่วนที่ 2
หลักการสาคัญ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ 2
หลักการสาคัญและกรอบแนวคิด
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองรับแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หลักการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 รองรั บแผนระดั บที่ 1 และ 2 ประกอบกั บ เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดั บชาติ ว่ าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา ยุทธศาสตร์สานักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายผู้ บั ญชาการต ารวจแห่ งชาติ แ ละแผนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มาเป็นกรอบพิจารณาปัจจัยสู่ความสาเร็จ ที่สาคัญ (Key Success Factors : KSFs) ในการกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จ
ไปสู่เป้าหมายที่กาหนด โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(Causal Relationship : XYZ) เชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับของประเทศ โดยมีระบบ (Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ของสานักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
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ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับไปสู่การปฏิบัติ
แผนระดับที่ 1

แผนระดับที่ 2

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรปู ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชือ่ มโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
มีผลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ รวมทั้ง การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 2560)
ในกระบวนการจัดทาไม่ได้มีการกาหนดหน่วยงานเจ้าภาพและการกาหนดโครงการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ หน่วยงานของรัฐจึงจาเป็นต้องจัดทาโครงการการดาเนินงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

แผนระดับที่ 3
เป็ น แผนเชิ ง ปฏิ บั ติ ที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของแผน
ระดั บที่ 1 และแผนระดั บที่ 2 สู่ ก าร
ปฏิ บั ติ โดยต้ อ งส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น ร ะ ดั บ ที่ 2
โดยเฉพาะแผนแม่บทฯ อย่ า งน้ อ ย 1
แผนฯ และต้ อ งส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต าม
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(XYZ)

1. แผนปฏิบัติการด้าน... (อาจมีหรือไม่ก็ได้) เนื่องจากกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดทาตามความจาเป็นเพื่อบูรณาการ
การดาเนินงานกรณีที่มีหน่วยเกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติราชการ ....ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)
3. แผนปฏิบัติราชการ...รายปี

ติดตาม/ประเมินผล การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
คัดเลือกตัวชี้วัดสาคัญที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีฯ เพื่อติดตาม/
ประเมินผล การดาเนินงานของ ตร. ตามแนวทาง ก.พ.ร. และ ป.ป.ช.

งบประมาณ

ดาเนินการ

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

รัฐบาลโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ใช้ระบบ Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR
เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การขับเคลื่อนและการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 - 3
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กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนระดับที่ 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ความมั่นคง 5. ด้านท่องเที่ยว 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี 18. การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นปฏิรูปประเทศ
1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้านกฎหมาย 4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
(กิจกรรม 1. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 2.การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น
จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน) 5. ด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7. ด้านสาธารณสุข 8. ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ด้านสังคม 10. ด้านพลังงาน 11. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่ วามมั่งคั่ง
และยั่งยืน 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2562 - 2565)
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 5. สร้างเสริม
ศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 6. ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมคิ ุ้มกันความมั่นคงภายใน 10. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 11. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14. เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 15. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
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นโยบายและแนวทางอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา
ประเทศไทย 4.0
การปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของระบบราชการ 4.0
1. การประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization)
นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก 12 ด้าน
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชน
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมัน่ คงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทาประมง
ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล
5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนาเข้าส่งออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน
5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ทั่วประเทศ
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้กาหนดไว้ จานวน 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ โดยสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ได้ขอรับงบประมาณภายใต้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป้าหมายยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ระยะ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
- ระดั บความหวาดกลั วภั ย อาชญากรรมของ
ประชาชน
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของตารวจ

ระยะที่ 1 (5 ปี)
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ระยะที่ 2 (10 ปี)
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ปรับระบบการบริหารจัดการ
ภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ

องค์กรมีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

ร้อยละ 40

ร้อยละ 35

ร้อยละ 80

ร้อยละ 83

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงปี 2563 - 2565 ถือเป็นช่วงแรกของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งกาหนดกรอบการบริหารงานที่มุ่งเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
ในการวางรากฐานองค์กรให้มีความพร้อมก่อนก้าวสู่การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570
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นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ภายใต้การนาองค์ กรของ พลตารวจเอก สุ วัฒ น์ แจ้งยอดสุ ข
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทางาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่ อนนโยบายต่าง ๆ รองรั บนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วิสั ยทัศน์
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นาสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
1. เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
- เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติ และสนองพระบรมราโชบาย
ในทุกด้าน
- เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทาความผิด และอานวยความยุติธรรมทางอาญา
- เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
- เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และประชาชน
2. ที่ น าสมั ย โดยมี ก ารพั ฒ นาและเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี
2.1 ด้ า นบุ ค ลากร ข้ า ราชการต ารวจเรี ยนรู้แ ละพั ฒ นาตัว เอง รู้ เ ท่ า ทั น สถานการณ์ ท างสั งคม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ
และคิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี
มาตรฐานสากล
2.2 ด้านสิ่งอุปกรณ์ ข้าราชการตารวจต้องมีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน
และอนาคต รวมถึงมีนวัตกรรมด้านสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
2.3 ด้านบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่นาสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงาน
เพื่อนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบท และมีการทางานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรองรับความท้าทายของโลก
ในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล
3. ในระดับมาตรฐานสากล ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ
3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ตารวจทุกสายงาน
บอกรายละเอียดของยุ ทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทางานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ ตารวจเที ยบเคี ยงกั บต่างประเทศที่
สอดคล้ องกับ บริ บ ทของสั งคมไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
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4. ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยให้ดาเนินการดังนี้
4.1 ปฏิบั ติงานด้ว ยความรั บผิ ดชอบ ซื่อสั ต ย์สุ จริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวิ ช าชี พ ที่
สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย
4.2 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
ให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยคานึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน
4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ
4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม
4.5 ได้รับการยอมรับในระดับสากล
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
“ต้องดูแลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันกษัตริย์ดูแลปกป้องความมั่นคงของชาติ
ต้องระลึกในใจอยู่เสมอ”
คน
1. มีการฝึกอบรมข้าราชการตารวจทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย ยุทธวิธีตารวจ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเผชิญเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการฝึกอบรมข้าราชการตารวจทุกสายงาน และมีการวัดผลประเมินผลเป็นประจา อย่างน้อย
1 - 2 ครั้ง ต่อปี
3. ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจทุกระดับมีความภาคภูมิใจในตาแหน่งหน้าที่
4. ส่ งเสริ มให้ ข้าราชการตารวจทุกระดับ เกิดกระบวนการทางความคิดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า
ต้องการให้องค์กรดาเนินไปในทิศทางใด
5. ปรั บ Mindset ข้าราชการตารวจทุกสายงาน โดยการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน มีการ
ฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ สร้างภาวะผู้นา และ มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม (Teamwork)
6. มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้ข้าราชการตารวจยุคใหม่ โดยส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจมีความรู้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้
อุปกรณ์
1. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจระดับปฏิบัติงาน เช่น
โทรศัพท์มือถือ tablets ที่สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูล หรือรวบรวมพยานหลักฐานในการระงับเหตุได้ทันที
2. จัดหาสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
การบริหารจัดการ
1. การปฏิบัติงานทุกสายงาน ต้องมีการแต่งตั้งคณะทางานการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง SOPs (standard operating procedures)
2. มุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณที่จากัด
3. การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งชั ด เจนว่ า จะด าเนิ น การอะไร เช่ น งานตั ด แต้ ม จราจร
เริ่มดาเนินการได้ 1 มิ.ย.64 หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่ว กรุงเทพฯ จานวน 5,000 ตัว เป็นต้น
4. การตรวจตัวชี้วัด ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน
5. SET ZERO ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจแอลกอฮอล์ และการช่วยราชการของ
ตารวจตามศูนย์ต่าง ๆ จนกว่าจะมีแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนจากคณะทางานฯ
6. เน้นย้าการปราบปรามบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์
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กรอบการติดตามและประเมินผลระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกองบัญชาการศึกษา
การติดตามและประเมิน ผล มีความส าคัญในการบริ ห ารจัด การของส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ
อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการดาเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการว่าบรรลุ ผลส าเร็ จตามเป้ าหมายหรื อไม่ อย่างไร ปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่ งชาติต้ องรายงานผลการ
ปฏิบั ติงานไปยั งกลไกการตรวจสอบติ ดตามประเมิ นผลการท างานจากหลายหน่ วยงาน ได้แก่ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องที่สาคัญ ดังนี้

การประเมิน
1. ระบบ eMENSCR
2. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย
WEF และ IMD

การประเมิน
- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

การประเมิน
- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

สานักงานตารวจแห่งชาติรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองบัญชาการศึกษารวบรวมผลการประเมินและรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1. การประเมิน ผลตามระเบียบว่า ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ จั ด ท า “ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (ระบบ Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ก ากั บ ดู แ ลการขั บ เคลื่ อ นแผนระดั บ ต่ า ง ๆ ของประเทศไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ของส่ ว นราชการ โดยได้ จั ด ท า
ในรู ปแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิ กส์ให้ส่วนราชการดาเนินการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ ระบบ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด
และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ)
มีห น้ าที่ น าข้อมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการดาเนินการ ตามห้วงระยะเวลา
เพื่อแสดงการขับเคลื่อนการดาเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุ เป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ
2. การประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน
“ดัชนีวัดระดับความสามารถในการแข่งขัน” เป็นการประเมินและวิเคราะห์ระดับความสามารถ
ในการแข่งขันแบบองค์รวมของแต่ละประเทศ ซึ่งสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF)) และ
(World Competitiveness Ranking (IMD)) ได้ จั ด ท าดั ช นี ชี้ วั ด และจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศต่าง ๆ โดยกาหนดบนพื้นฐานของหลั กคิดของการที่ประเทศต้ องมีปัจจัยแวดล้ อมทางธุรกิ จที่ ดี
โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการรายงานผลอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยที่ผ่านมา พบว่ามีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและนาไปสู่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สานักงานตารวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดสาคัญ ในการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ซึ่งสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจได้นามากาหนด
แนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องรองรับไว้ในแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 แล้ว เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการ
ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในส่ ว น
ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินประเด็นเหล่านี้ รายงานผลไปยังสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ตัวชี้วัด
1. ผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมและหรือกลุ่ มมาเฟียต่อการด าเนิน
ธุรกิจของชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พิจารณาจากการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน
3. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
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46 จาก 63 : IMD
105 จาก 141 : WEF
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3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนินการส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ ของรัฐบาล
และเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการ ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
ของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรั ฐ มนตรี / รั ฐ มนตรี ที่กากับ และติดตามการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒ นานวัตกรรมต่าง ๆ
ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติได้นาแนวทางการประเมินส่วนราชการที่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดในแต่ละปีมาประยุกต์ใช้ โดยมีกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว
5 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 Function Base ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐานงานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
องค์ประกอบที่ 3 Area Base ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
อ
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4. การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิ ดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.)
ได้กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึงสานักงานตารวจแห่งชาติ (สานัก งานจเรตารวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ)
กรอกข้อมูลผ่าน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและการรายงาน
ผลการประเมินในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score)
คะแนน
95.00 - 100
85.00 - 94.99
75.00 - 84.99
65.00 - 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อคาถามในแต่ละตัวชี้วัด เอกสารหลักฐาน จะสารวจผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและภายนอก โดยมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• วิสัยทัศน์ : องค์การแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตารวจ เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล
• ค่านิยม :
1. การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใส่และยุติธรรม
2. ศึกษาหาความรู้ที่จาเป็นต่องานตารวจตลอดเวลา
3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสากล
• ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
สรรหา ผลิต ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งผล
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุขและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
• พันธกิจ :
1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตารวจมืออาชีพ
2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นตารวจมืออาชีพ
3. บริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมตารวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
• เป้าหมายหน่วยงาน
1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับราชการตารวจ
2. ผลิ ต ฝึ ก อบรม และพั ฒ นาข้ า ราชการต ารวจให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามมาตรฐานสากล
• วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
1. สนับสนุนการดาเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศและสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. กาหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. จัดสรรงบประมาณประจาปีเพื่อการบริหารงานของกองบัญชาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นเครื่องมือสาหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานของกองบัญชาการศึกษา
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• หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
1. พัฒ นากองบั ญชาการศึกษา โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานตารวจแห่งชาติ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น กรอบทิศทางหลั กในการแปลงสู่ การปฏิบัติในระดับหน่ว ยในสั งกัด
กองบัญชาการศึกษา
2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ และให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
3. เพิ่มองค์ความรู้ แก่บุ คลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา
5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถตอบสนอง
การพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า
ผลการดาเนินงานของกองบัญชาการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง
นิยามศัพท์เฉพาะ
วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายของกองบัญชาการศึกษา ที่มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
ทักษะด้านวิชาชีพตารวจ
พันธกิจ หมายถึง ภารกิจ บทบาทหน้าที่ และขอบเขตการดาเนินงาน ที่มุ่งเน้นของกองบัญชาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการดาเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่ อนการดาเนินงาน
ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก าหนด โดยในที่ นี้ ห มายถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็ น ยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลั กซึ่งเป็นทิศทางและนโยบายส าคัญที่สานักงานตารวจ
แห่งชาติจะต้องคานึงถึงและได้รับการพัฒนา โดยในทุกหัวข้อหรือประเด็นยุทธศาสตร์ต้องกาหนดขึ้นภายใต้
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนสานักงานตารวจแห่งชาติและนาไปสู่ผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
ตั้งเป้า และคาดหวังจะให้เกิดขึ้นภายในห้วงระยะเวลานั้น ๆ โดยต้องนาประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า
หากสามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว สานักงานตารวจแห่งชาติ
จะได้รับประโยชน์อย่างไร
ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะเป็ น ตั ว บ่ ง บอกว่ า การด าเนิ น งาน
ของกองบัญชาการศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่กาหนดต้องสามารถอธิบายคุณลักษณะ
ของตัวแปรที่ต้องการศึกษา และมีการกาหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
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กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการพัฒนาหรือวิธีการที่ ผู้บังคับบัญชาระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ
เห็นว่ามีความสาคัญและแสดงถึงทิศทางขององค์ต่อองค์กร สาหรับการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาความสอดคล้องรองรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ และได้กาหนดหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ และหน่วยปฏิบัติ
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง กระบวนการทางาน ที่กาหนดไว้เป็นไปตามลาดับชัดเจน
เพื่อรองรับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ที่มีการกาหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
ในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย หมายถึง หน่วยเจ้าภาพหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มีหน้าที่
ในการประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ
และก าหนดทิ ศ ทางและนโยบาย โดยศึ กษาเป้ าหมาย ตั วชี้ วั ด และค่ าเป้ าหมาย ทั้ งเป้ าหมายของแผน
ระดับประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเด็นยุ ทธศาสตร์
ได้บรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
เจ้ าภาพขับเคลื่อนกลยุ ทธ์ หมายถึง หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่ อนของกลยุทธ์ มีหน้าที่ ในการประสาน
บูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยปฏิบัติของกลยุทธ์นั้น ๆ และกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยปฏิบัติ / หน่วยร่ วมด าเนิน การ หมายถึง หน่ว ยปฏิบัติ / หน่ว ยร่ว มดาเนินการของกลยุทธ์
มีหน้าที่ในการร่วมรับผิดชอบและดาเนินการตามแนวทางที่เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์กาหนด รวมทั้งเสนอ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับตามภารกิจที่รับผิดชอบ
หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วมของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง เจ้าภาพที่ดูแลรับผิดชอบ
การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
หน่วยปฏิบัติของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง หน่วยปฏิบัติ ซึ่งหน่วยรับผิดชอบหลั ก
กาหนดร่วมดาเนินการในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความ
มั่นคงภายในประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา
และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์
1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกลที่เกี่ยวข้องกับ
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (ฝอ.1 บก.อก., สศป.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2
เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1.2.1 น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ (สศป.)
1.2.4 ดาเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ฝอ.1 และ 5 บก.อก.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
กลยุทธ์
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและ
หน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ยอ่ ยที่ 2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และ
ทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับประชาชน (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.)
กลยุทธ์ยอ่ ยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตสานึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มี
ทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ฝอ.2 บก.อก.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
กลยุทธ์
3.1.1 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะเกีย่ วกับการ
มีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน (ฝอ.5 บก.อก.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
กลยุทธ์
4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง (ฝอ.6 บก.อก.)
4.1.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ฝอ.2 บก.อก.)
4.1.4 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน (ฝอ.1 และ 3 บก.อก.)
4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (วตร.)

2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตารวจ
และครอบครัว (ฝอ.1 บก.อก.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์
4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนกาลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณาบาเหน็จความชอบ
ข้าราชการตารวจ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) (กส.)
4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ยอ่ ยที่ 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย (วตร., บก.ฝรก., ศยก.)
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตารวจ ให้ครอบคลุมทุกระดับตาแหน่ง
และสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตารวจและการบังคับใช้กฎหมาย (สศป.)
กลยุทธ์ยอ่ ยที่ 4.2.2.3 ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีการจัดการความรู้ (Knoeledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (ฝอ.2 และ 6 บก.อก., สศป., กอจ.)
กลยุทธ์ยอ่ ยที่ 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอืน่ ๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (สศป., วตร., กอจ.)
4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตารวจ
กลยุทธ์ยอ่ ยที่ 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตารวจ (ฝอ.1 บก.อก.)
4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กลยุทธ์
4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัตงิ านของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (ฝอ.3 บก.อก.)
4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง
(ฝอ.1 บก.อก.)
4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน (ฝอ.1 บก.อก.)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
รักษาความมั่น คงภายในประเทศ โดยร่ว มสร้างความสงบให้ เกิดขึ้นในประเทศ สนับสนุน การบริห ารและพั ฒ นาประเทศตามยุท ธศาสตร์ช าติและนโยบาย
ของประเทศที่กาหนด สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ และเข้าใจถึงบทบาท
และคุณค่าของการเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ มีการนาแนวทางพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ข้าราชการตารวจ และเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนรับทราบและเป็นแบบอย่างในการดารงชีพ ตลอดถึงการพัฒนา
และเสริมสร้างกลไกเพื่อป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ และบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก ให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ตามทิศทางและเป้าหมายของประเทศ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยร่วมสนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง
โดยวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามลา ดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็น
รูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้ องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การดาเนินงานในประเด็นด้านความมั่นคงในส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (1) การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (2) การป้ องกัน และแก้ไขปัญ หาความมั่นคงทางไซเบอร์ (3) การป้องกันและแก้ไขปั ญ หาการค้ามนุ ษย์ (4) การบริห ารจัดการผู้ ห ลบหนีเข้าเมือง
(5) การป้ องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7) การป้องกันและแก้ไขปัญ หาอาชญากรรมข้ามชาติ (8) การเฝ้าระวังและป้องกัน
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (10) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
(11) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ (12) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค์ ร้อยละ 100

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ผก.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์
และทรงเป็นประมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่
และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
และภัยคุกคามของชาติ

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคง
ปลอดภัย

3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย

- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง*
ของรัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สยศ.ตร.(ผค.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน

4. ประชาชนได้รับการอานวย
ความยุติธรรมทางอาญาและการบริการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค
และเป็นธรรม

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2.1 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตารวจ
(จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ) ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
2.2 ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สยศ.ตร.
(ยศ. ผอ. ผค. และ
ผก.)

2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

สยศ.ตร.(ผก.)

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการ
จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข

ดาเนินการป้องกันปราบปราม ถวายความปลอดภัย และเทิดทูนและป้องกันมิให้มีใครล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย
ทั้ งในด้ านบุ ค ลากร/เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน อุป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่องใช้ อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ และยานพาหนะ ให้ เพี ย งพอและพร้ อมต่ อ การปฏิ บั ติ งาน พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพ
และความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและป้องปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลั ก รวมทั้งบริห ารจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ โดยกา หนดมาตรการ รูปแบบ
และหน้าที่หน่วยรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))
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หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 - 9 (ภ.1 - 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
• กองบินตารวจ (บ.ตร.)
• กองสารนิเทศ (สท.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
หลัก/ร่วม

1. สร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชน - รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของประชาชน
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง

บช.ศ.

ตร.
ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

บช.ส.

บก.อก.
ทุกหน่วย
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร. (ฝอ.1 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

สท.

ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร. (ฝอ.1 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

2. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

- จานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง
จิตสานึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง

3.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ชั้นสัญญาบัตรเพื่อบรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์

-หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร บช.ศ. รร.นรต. ทุกหน่วย
ได้รับการบรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
และ ศฝร. ในสังกัด ตร.
สถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100
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หลัก

สศป.

สศป.

29

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
น้อมนาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอันล้าค่า มาเป็นหลักคิดสาคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจขอ งตารวจ
การดารงชีพของข้าราชการตารวจ และการถ่ายทอดไปสู่ประชาชนคนไทย โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทา เพื่อให้เกิด ความอยู่ดีมีสุข เป็นสังคมที่มีความสุข อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการให้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธาน และ
ความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวพระราชดาริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตลอดจนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระองค์เองในการบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้แก่พสกนิกร โดยสนับสนุนการดาเนินการ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริตามภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 น้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
(กองแผนงานกิจการพิเศษ) (สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)/บช.ตชด.

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัด
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม
1. สร้างช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งตารวจใน - จานวนช่อ งทางในการเข้าถึงเนื้ อ หาวิช าให้ ทั้ งต ารวจในหลั ก สู ต ร
บช.ศ.
หลักสูตรและตารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่
และตารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตรให้ข้าราชกาศึกษา
หลักสูตรให้ข้าราชการศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้/
และนาไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มีความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้
สร้างสื่อให้มีความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
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บช.ศ.

ตร.
ปฏิบัติ
บช.ศ.

หลัก

ปฏิบัติ

สศป.

สศป.
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กลยุทธ์ที่ 1.2.4 ดาเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานกิจการพิเศษ)
(สยศ.ตร.(ผก.))

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. จัดทาแผนการดาเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการดาเนินการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ
จิตอาสาเฉพาะกิจ)

2. โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจ บช.ศ.
ประกอบอาชีพเสริม

- ข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
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ตร.
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ผก.)

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร. (ฝอ.5 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

บก.อก.
ทุกหน่วย
(ฝอ.1 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม
การเพิ่มศักยภาพในการบั งคับ ใช้กฎหมาย การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้ บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม เป็นภารกิจหลักของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการกาหนดหน่วยเจ้าภาพ
เป้าหมายในระดับต่าง ๆ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจึงกาหนดหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ใน 3 ระดับ ซึ่งสานั กงานตารวจแห่ งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) : การรักษาความสงบภายในประเทศ เป้าหมาย :
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสาก ล (World Internal Security
and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยในช่วงปี 2561 - 2565 จะต้องอยู่ในลาดับ 1 ใน 55 ของโลก ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคง (เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเป็นหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย (เจ้าภาพระดับ ที่ 2 (จ.2)) :
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น สาหรับการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดข้างต้น
เจ้าภาพระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
นโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การ
1. ประชาชนมีความปลอดภัย
1.1 จานวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สยศ.ตร.(ผอ.)
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง
และการบังคับใช้กฎหมาย
สังคมมีความสงบเรียบร้อย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
1.2 อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 ราย ต่อประชากรแสนคน (WISPI)
1.3 จานวนคดีทาร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 (WISPI)
1.4 ร้อยละของคดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 (WISPI)
1.5 ระดับความสาเร็จในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 (WISPI) *
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2
การอานวยความยุติธรรมพัฒนา
ระบบงานสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

2. ประชาชนได้รับการอานวย
ความยุติธรรมทางอาญา
และการบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
(Front Office) และนอกสถานีตารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ)
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.
(ยศ. ผอ. ผค.
และ ผก.)
และ กมค.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน
* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ (PART) ของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้ าภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
สถานีตารวจ และหน่วยบริการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวในภารกิจของตารวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริการและอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน จึงมีจุดเน้นในการให้บริการประชาชน 3 ประการ ได้แก่ 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ 2. มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การบริการประชาชน 3. เน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยยกระดับการให้บริการของสถานีตารวจเพื่อประชาชน
ในด้ านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการบริการทั่วไป 2) ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา 3) ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 4) ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
5) ด้ านการประชาสั มพั นธ์ และแสวงหาความร่ วมมื อจากประชาชน 6) ด้ านการปรับปรุงสถานที่ ท าการและสิ่ งแวดล้ อม และ 7) ด้ านการบริหารงานและปกครองบั งคั บบั ญชา
รวมทั้ง ประเมินจัดอันดั บและคัดเลื อกสถานีดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่อง ให้รางวัล และนามากาหนดเป็นมาตรฐานอันเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่สถานีตารวจอื่น ๆ ต่อไป
และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติและความร่วมมือในการดาเนินการของแต่ละสถานีอย่างจริงจัง ให้ มีการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนสถานีตารวจและหน่วยบริการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อนาปัญหาอุปสรรคมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตารวจและหน่วยบริการประชาชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.
- จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจาหน่วยเพื่อเป็นแบบอย่าง - จานวนบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชน
(ยศ.)
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการประชาชน
ได้รับการเชิดชูประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน
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ตร.

บช.ศ.
ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด

หลัก
บก.อก.
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ
บก.อก.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9)
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• กองบัญชาการตารวจสันติบาล (บช.ส.)
• กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
• สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
• สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตารวจในการให้บริการ
ประชาชน
- ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการตารวจทุกระดับ - จานวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง
ให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน (Service Mind)
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย
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ตร.
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.(ยศ.)

บช.ศ.
ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด

หลัก
บก.อก.
(ฝอ.2 บก.อก.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.
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กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับข้าราชการตารวจและครอบครัว และประชาชน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

หน่วยปฏิบัติ
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพข้าราชการตารวจ
และครอบครัว และประชาชน
2. โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการตารวจ
ทั้งประเทศ

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- จานวนผู้มารับบริการสุขภาพ 680,000 ราย
- จานวนข้าราชการตารวจทั้งประเทศเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจาปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตร.
หลัก/ร่วม
รพ.ตร.

บช.ศ.

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

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องจัดทา
รายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมินผล
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ตารวจ

1. อาชญากรรมและความไร้
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อลดอาชญากรรม
ระเบียบลดลง ชุมชนและสังคม และความไร้ระเบียบ
มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมี
ความพึงพอใจต่อการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของข้าราชการตารวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

3. หน่วยงานและบุคลากรยอมรับ - ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า ในกิจการของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 *
มามีส่วนร่วม
- ระดับจิตสานึกของข้าราชการตารวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ผอ.)

สยศ.ตร.(ผอ.)

* ตั ว ชี้ วัด ตามโครงการประเมิ น ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ (PART) ของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ที่ ห น่ ว ยเจ้ าภาพระดั บ นโยบาย
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดาเนินการประเมิ นผล เพื่อรายงานสานักงานตารวจ
แห่งชาติในภาพรวม
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ ซึ่งในที่นี้ภาคีเครือข่าย คือ กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น สังคม องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกประเทศ มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อทากิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการป้องกัน
ปราบปราม และการดาเนินกิจการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามาส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้ความรู้ แนะนาวิธีการ
ปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากขึ้น
เพื่อปรับและยกระดับลักษณะการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบและที่มีมาตรฐาน เป็นเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนและเกื้อกูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองแผนงานอาชญากรรม)
(สยศ.ตร.(ผอ.))

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 - 9 )
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
• กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
• กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

2. โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดาริ

ตัวชี้วัด
- ปลูกฝังจิตสานึกให้กับข้าราชการตารวจ และประชาชนได้
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน
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ตร.
หลัก/ร่วม
สยศ.ตร.
(ผก.)

บช.ศ.

หลัก
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
บช.น. ภ.1-9
บก.อก.
ทุกหน่วย
บช.ก. บช.ทท. (ฝอ.5 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.
บช.ตชด. บช.ปส.
บช.ศ. รร.นรต.
และ ศฝร

41

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหารงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากร
บุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

เป้าหมาย
1. จัดองค์กรให้มีความเหมาะสม มีความ
พร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร
และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
2. ระบบการบริหารงานบุคคล
มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
3. ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพ
ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ข้าราชการตารวจมีความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ
5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความโปร่งใส

* สานักงานกาลังพล (สกพ.) ประเมินผลรายงานสานักงานตารวจแห่งชาติในภาพรวม
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ตัวชี้วัด
- ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *

เจ้าภาพระดับ
นโยบาย
สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)

สยศ.ตร.(ยศ.)

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)
- สัดส่วนข้าราชการตารวจและเจ้าหน้าที่ที่กระทาผิดกฎหมาย
ลดลงร้อยละ 20
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *

สยศ.ตร.(ยศ.)
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ระบบบริหารจัดการของสานักงานตารวจแห่งชาติ มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ การดาเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ จึงต้องคานึงถึงภารกิจขององค์กรเป็นหลัก ประกอบกับปัจจุบันสานักงานตารวจแห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทางาน
หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแต่ละหน่ วยงานมีการติดตามในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หน่วยในสังกัดควรพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ
การประเมินต่าง ๆ และกาหนดแนวทางในการดาเนินงานรองรับเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานข้างต้ น เช่น การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณเพื่ อเป็ นกรอบในการวางแผนการทบทวนและจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ซึ่ งจะต้ องสอดคล้ องรองรับกั บนโยบายของประเทศ และ ให้ ความส าคั ญ
กั บการด าเนิ นงานตามภารกิ จที่ รั บผิ ดชอบเป็ นหลั ก พั ฒ นาการจั ดการด้ านแผน งบประมาณ การเงิน และการบั ญชี ให้ มี ความสอดคล้ องและตอบโจทย์ ซึ่ งกั นและกั น พั ฒ นา
การบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กาหนดแนวทางและวิธีการในการระดมและนาเอาทรัพยากรมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์กันได้โดยง่าย สร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในลั กษณะ
ที่ผู้รับบริการทั้งประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาและพัฒนาต้นแบบก่อนนาไปขยายผล และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าสู่
การเป็ นหน่ วยงานดิจิ ทั ลในอนาคต รวมทั้ งกระจายอ านาจในการบริหารงานเพื่ อให้ กองบั ญชาการมี อานาจในการตั ดสิ นใจในการดาเนิ นอย่ างรวดเร็ว ครอบคลุ ม บรรลุ เป้ าหมาย
กาหนดวิธีการกากับ ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบที่ชัดเจนและง่ายขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล - ระดับความสาเร็จของการกาหนดแนวทางในการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุน
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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ตร.

บช.ศ.

หลัก
ปฏิบัติ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
สยศ.ตร.
ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
(ยศ.)
ในสังกัด ตร. (ฝอ.6 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.
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กลยุทธ์ที่ 4.1.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

ตร.

บช.ศ.

หลัก
ปฏิบัติ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
1. พัฒนาระบบการการควบคุมภายใน และการบริหาร - ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเรื่องการควบคุมภายใน (สยศ.ตร. ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ
และการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ยศ.)) ในสังกัด ตร. (ฝอ.2 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.
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กลยุทธ์ที่ 4.1.4 พัฒนาระบบการส่งกาลังบารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานส่งกาลังบารุง (สกบ.)
• สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุลงในระบบ
ฐานข้อมูล POLIS

- ระดับความสาเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบ
ฐานข้อมูล POLIS

2. จัดทาแผนการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสม
ตามมาตรฐานที่กาหนดให้เป็นไปตามกรอบอัตรา
ครุภัณฑ์

- ระดับความสาเร็จของการขอรับการสนับสนุนฯ
ในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
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ตร.

บช.ศ.

หลัก/ร่วม
สกบ. และ สทส.

ปฏิบัติ
หลัก
ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร. (ฝอ.3 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

สกบ.

ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร. (ฝอ.3 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.
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หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ตร.

บช.ศ.

หลัก/ร่วม
สลก.ตร.

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

3. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของหน่วยในสังกัด ตร.

- หน่วยในสังกัด ตร.มีผลการประเมินคะแนนรวมผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ของเกณฑ์การประเมิน ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารราชการ สานักงานปลัดสานักงาน
นายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

4. ปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจาหน่วยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกรอบอัตราพัสดุของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจาหน่วย

สกบ.

ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร. (ฝอ.3 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจน ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจนอาคาร
อาคารที่ทาการ ที่พักอาศัยให้เพียงพอและเหมาะสม ทีท่ าการ และที่พักอาศัย ได้ตามกรอบที่กาหนด
ต่อการปฏิบัติงาน

สกบ.

ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร. (ฝอ.3 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

47
กลยุทธ์ที่ 4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.(วจ.))

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

บช.ศ.

ตร.

หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
1. แผนงาน การพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมตารวจ - จานวนบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมตารวจรวมถึง สยศ.ตร.(วจ.) ทุกหน่วย
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความปลอดภัยในชีวิตและ
บุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ในสังกัด ตร.
ทรัพย์สินของประชาชน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

หลัก
วตร.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

2. แผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ของ ตร. - จานวนบุคลากรเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของ ตร. เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

วตร.

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สยศ.ตร.(วจ.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล
สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม (Merit System) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่ปฏิบัติ
มีการกากับ ดูแล ให้คาปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มี ความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตารวจ และปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ส่งเสริมวินัยของข้าราชการตารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตสานึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริ ย ธรรม และใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริห ารองค์ก ร กาหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลการ ปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร โดยให้ ส ามารถน าผลการประเมิ น
การปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นและตาแหน่ง ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนกาลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณาบาเหน็จความชอบข้าราชการตารวจให้มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)
• สานักงานคณะกรรมการข้าราชการตารวจ (สง.ก.ตร.)

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยปฏิบัติ
-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ

- ระดับความสาเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ

2. สรรหาบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน - ระดับความสาเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ
และสัญญาบัตร และการคัดเลือกข้าราชการตารวจ
- คนครองร้อยละ 80 ของอัตราอนุญาตในแต่ละกลุ่มงาน/
ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร
สายงาน/หน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุน
ในแต่ละกลุ่มงาน/สายงาน/หน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติ
และหน่วยสนับสนุน

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บช.ศ.

ตร.
หลัก/ร่วม
สกพ. /บช.ศ.
รร.นรต.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

หลัก
กส.

ปฏิบัติ
กส.

สกพ.

บช.ศ. ภ.1- 9
บช.น. บช.
ตชด. รพ.ตร.
สงป. สพฐ.ตร.
(ทว.) สทส.
และ รร.นรต.

กส.

กส.
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กลยุทธ์ที่ 4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการบังคับใช้กฎหมาย
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)/กองบัญชาการ
ศึกษา (บช.ศ.)

หน่วยปฏิบัติ
• กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
• ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9 (ศฝร.))

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

1. ผลิตข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน - ข้าราชการตารวจที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่า
ให้เป็นตารวจมืออาชีพทั้งในด้านกฎหมาย วิชาการตารวจ ร้อยละ 80
ยุทธวิธีตารวจ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม
และด้านสมรรถนะทางร่างกาย (Pre-service Training)
1.1 รร.นรต. ปริญญา 2 ใบ
1.2 ผลิต นสต. ของ บช.ศ. การผลิตและฝึกอบรม
ตารวจ

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บช.ศ.

ตร.
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
กมค.(สบส.) กมค.(สบส.)
บช.ศ. รร.นรต.
บช.ศ.
และ สกพ.
รร.นรต.
และ สกพ.

หลัก
บก.ฝรก.

ปฏิบัติ
บก.ฝรก.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ตร.

2. การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรฝ่ายอานวยการตารวจ,
หลักสูตรสารวัตร, หลักสูตรผูก้ ากับการ, หลักสูตร
บริหารงานตารวจชั้นสูง และหลักสูตรการบริหารการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน

- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด
(X = 4.51)

หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
กมค.(สบส.) กมค.(สบส.)
บช.ศ. รร.นรต.
บช.ศ.
และ สกพ.
รร.นรต.
และ สกพ.

3. การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

4. โครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีตารวจ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

.

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บช.ศ.
หลัก
วตร.

ปฏิบัติ
วตร.

บช.ศ.

บก.ฝรก.

บก.ฝรก.

บช.ศ.

ศยก.

ศยก.
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตารวจ ให้ครอบคลุมทุกระดับตาแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ
ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตารวจและการบังคับใช้กฎหมาย
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม
ทั้งข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และตอบสนอง
ขีดสมรรถนะที่ต้องการ (In-service Training)
1. โครงการสัมมนาเพื่อจัดทาแผนการสอนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงตาราเรียนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตารวจที่ได้รับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ตาราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจได้รับ
การปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บช.ศ.

ตร.
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

หลัก

ปฏิบัติ

บช.ศ.

บช.ศ.

สศป.

สศป.

บช.ศ.

บช.ศ. บช.น.(ศฝร.)
บช.ตชด.(บก.กฝ.)
และ ภ.1 – 9
(ศฝร.)

สศป.

สศป.
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หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

บช.ศ.

ตร.
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

หลัก
สศป.

ปฏิบัติ
สศป.

3. โครงการพัฒนาเพื่อทบทวนและเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานสานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

4. โครงการสัมมนาการวิเคราะห์ความจาเป็น
ในการฝึกอบรม (Training Need) ในการจัดทาแผน
การฝึกอบรมของ ตร.

- ข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สศป.

สศป.

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ชั้นสัญญาบัตร

- ข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

สศป.

สศป.

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา - จานวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สู่มาตรฐานสากล
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตร.
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ
บช.ศ.
บช.ศ.

บช.ศ.
หลัก
กอจ.

ปฏิบัติ
กอจ.

2. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม ของ ตร. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

สศป.

สศป.

3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วย
ที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจา
ของ ตร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

สศป.

สศป.

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

ตร.
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ
บช.ศ.
บช.ศ.

บช.ศ.
หลัก
สศป.

ปฏิบัติ
สศป.

4. ประชุมเตรียมความพร้อมการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ตร. สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง
และเทคนิค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนาตาม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

สศป.

สศป.

6. โครงการสัมมนาระดับบริหารของ บช.ศ.

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนาตาม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บช.ศ.

บช.ศ.

บก.อก.
(ฝอ.2 บก.อก.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

ตร.
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ

บช.ศ.

7. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอานวยการ
ของ บช.ศ.

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนา
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลัก
บก.อก.
(ฝอ.2 บก.อก.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

8. โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของ บช.ศ.

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บก.อก.
(ฝอ.6 บก.อก.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการ - จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการสัมมนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียมความพร้อมใน
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สศป.

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

10. โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจทาหน้าที่พลขับ บช.ศ. - จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บก.อก.
(ฝอ.2 บก.อก.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึกษา ตร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564

- ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึกษา ตร. พ.ศ.2560 – 2564

สศป.

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.

12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กอจ.

กอจ.

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
• โรงเรียนนายร้อยตารวจ (รร.นรต.)
• สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย (สบร.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

1. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
- อบรม ปรึกษา หารือร่วมกันในการประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
ในการกาหนดเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม การดาเนินงาน
ทางวิชาการ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจร่วมกัน
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งสองฝ่าย

- จานวนผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จะนาไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมอย่างน้อย 1 ชิ้น
- จานวนความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม
และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บช.ศ.

ตร.
หลัก/ร่วม

ปฏิบัติ

หลัก

ปฏิบัติ

บช.ศ.

บช.ศ.

สศป.

สศป.
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หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

.

2. โครงการให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมข้าราชการ
ตารวจในกลุ่มสมาชิกอาเซียนอบรมหลักสูตร บตส.
(ผกก. และ สว.)

- เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. (ผกก. และ สว.)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1

3. โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา
ภาครัฐและเอกชน

- จานวนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตร.
หลัก/ร่วม
บช.ศ.

ปฏิบัติ
บช.ศ.

บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
วตร.

วตร.

กอจ.

กอจ.
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กลยุทธ์ที่ 4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตารวจ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตารวจ
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)
• โรงพยาบาลตารวจ (รพ.ตร.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

- โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ตัวชี้วัด

ตร.

บช.ศ.

หลัก
ปฏิบัติ
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
- ข้าราชการตารวจผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สกพ./
ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รพ.ตร. ในสังกัด ตร. (ฝอ.1 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

.

ตัวชี้วัด

ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
1. ตารวจไทยใจสะอาด
2. ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม

- ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงคู่มือจริยธรรม

3. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรม

- จานวนข้าราชการตารวจเข้ารับการอบรมตามโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บช.ศ.

ตร.
หลัก/ร่วม
บช.ศ. และ
สยศ.ตร.(วจ.)

ปฏิบัติ
บช.ศ.

หลัก
บก.อก.
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ
บก.อก.)

ปฏิบัติ
บก.อก.
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ
บก.อก.)

บก.อก.
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ
บก.อก.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม โดยผู้บังคับบัญชากากับ ดูแล ให้คาปรึกษา
แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ โดยนาผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามหลักการของระบบคุณธรรม อันจะเป็นการสร้าง ขวัญกาลังใจและแรงจูงใจ
ในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ
ส่งเสริมวินัยของข้าราชการตารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตสานึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองค์กร และมีการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยไมให้เสียหายแกราชการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปลูกฝังทัศนคติค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธ
และต่อต้านการทุจริต สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว
เพื่อสร้างความเข้าใจ รับรู้ ของประชาชน ต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ พัฒ นาปรับปรุงเทคนิคในการสื่อสารต่อประชาชนให้ เข้าถึงง่าย ชี้แจงประเด็น
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
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กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
หน่วยปฏิบัติ
• สานักงานจเรตารวจ (ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ) (จต.) • ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
• กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง (กองบังคับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
(บช.ก.(บก.ปปป.))
• สานักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
• กองวินัย (วน.)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.12 รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการตรวจสอบ
จัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี ร้อยละ 100
โดยนาร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตร.
หลัก/ร่วม
บช.ก.
(บก.ปปป.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บช.ศ.
หลัก
บก.อก.
(ฝอ.3 บก.อก.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.
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กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• กองสารนิเทศ (สท.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้ทันต่อสถานการณ์
2. วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้ทัน
3. ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
ประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด

ตัวชี้วัด

ตร.

บช.ศ.

หลัก/ร่วม
สท.

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

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

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ
ในเครือข่าย ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บก.อก.
ทุกหน่วย
(ฝอ.1 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

สท.

ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร.

บก.อก.
ทุกหน่วย
(ฝอ.1 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ
ในเครือข่าย ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
หลัก/ร่วม

4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
4.1 ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อต่างๆ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร
ของตารวจให้ประชาชนรับทราบ

- จานวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

4.2 โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของสานักงาน - ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ รวมถึงการนา
ตารวจแห่งชาติ (Police TV)
รายการที่ออกอากาศแล้วมาฉายซ้าตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งอายุสัญญา
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บช.ศ.

ตร.
ปฏิบัติ

หลัก

ปฏิบัติ

สท.

ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร. (ฝอ.1 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.

สทส.

ทุกหน่วย
บก.อก.
ทุกหน่วย
ในสังกัด ตร. (ฝอ.1 บก.อก.) ในสังกัด บช.ศ.
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กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
เจ้าภาพระดับนโยบาย
• สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (กองยุทธศาสตร์)
(สยศ.ตร.(ยศ.))

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
• สานักงานกาลังพล (สกพ.)

หน่วยปฏิบัติ
• ทุกหน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติ - ระดับความสาเร็จของการทบทวน ปรับปรุงประเมินผล
ราชการระดับบุคคล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล
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ตร.
หลัก/ร่วม
สกพ.

บช.ศ.

หลัก
ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
บก.อก.
ในสังกัด ตร. (ฝอ.1 บก.อก.)

ปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในสังกัด บช.ศ.
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การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• แนวทางการขับเคลื่อน
กองบัญชาการศึกษา ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
โดยกาหนดขั้นตอนและแนวทางให้ หน่วยในสังกัดดาเนินการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่สามารถบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยรองรับ
สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ, วิทยาลัยการตารวจ, กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง, กองการสอบ,
กลุ่มงานอาจารย์ และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง

1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบังคับการ เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยที่ได้จัดทาตามข้อ 1 ให้ระดับกองกากับการเพื่อรองรับ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ ของกองบังคับการ
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2. การขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับต่าง ๆ
2.1 หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย
1. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ และแผนปฏิบัติราชการ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการจั ด ท าปั จ จั ย ส าคั ญ
สู่ ค วามส าเร็ จ ( Key Success Factors) เพื่ อ ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม และตั ว ชี้ วั ด รองรั บ
เป้าหมายข้างต้ นโดยยึ ดหลั กการความสัมพั นธ์เชิ งเหตุและผล (Causal Relationship) ในเป้าหมายแต่ละระดั บ
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม

2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์/ปฏิบัติของกลยุทธ์
3. รวบรวมผลการด าเนิ น งานรอบ 12 เดื อ น จากเจ้ า ภาพขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ที่ ก ากั บ ดู แ ล ตามข้ อ 2.2
แล้วส่งผลให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ) ตามกรอบการรายงานที่กาหนด

กาหนดนโยบาย/แนวทางการด
าเนินงานในการขั
เคลื่อนการด
2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุ
ทธ์/ปฏิบัติขบองกลยุ
ทธ์ าเนินงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์

หน่วยปฏิบัติ

1. ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ กลยุท ธ์ ที่รับ ผิดชอบตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และนามากาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม และตัวชี้วัด ให้สอดคล้ อ ง
รองรั บ โดยพิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นา เป้ า หมาย และตั ว ชี้ วั ด ทั้ งในระดั บ ประเทศ
ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเสนอประกอบการพิจารณา จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ของโครงการตามข้อ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอจัดทาคาขอ
ประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ข องผลการด าเนิ น งานอย่ า งน้ อ ย 2 ระดั บ ได้ แ ก่ ผลผลิ ต (Output)
และผลลัพธ์ (Outcome)
3. รวบรวมผลการด าเนิ น งานรอบ 12 เดื อ น จากหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของแผนงาน
โครงการ/กิ จ กรรม ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ รั บ ผิด ชอบ ตามข้ อ 2.3 แล้ ว ส่ งผลดั งกล่ า วให้เ จ้ าภาพ
ขับเคลื่อนระดับนโยบายตามข้อ 2.1 ตามกรอบการรายงานที่กาหนด
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2.3 หน่วยรับผิดชอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

ปฏิบัติ

1. จั ด ท ารายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด (KPI Template)
โดยยึ ดหลักเกณฑ์ การให้ค ะแนน และวิ ธีการ
ค า น ว ณ ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด

1. จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
โดยยึดหลักเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการ
ค า น ว ณ ต า ม แ น ว ท า ง ก า ร ติ ด ต า ม
และประเมินผลที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
กาหนด

2. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่รับผิดชอบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
3. รวบรวมผลการด าเนิ น งานรอบ 12 เดื อ น
จากหน่ ว ยปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ แล้วรายงาน
ผลในภาพรวมไปยัง เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของกลยุทธ์ ตามข้อ 2.2

3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยในสังกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
กองบั ญ ชาการศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรั บ เพื่อให้ข้าราชการตารวจ เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้องและเป็ น ไป
ในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชน สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
สะดวกและรวดเร็ว
3.2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึ กษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนาผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น มาทบทวนปรับปรุ ง
นโยบายการบริ ห ารงานและแผนปฏิ บั ติ ราชการกองบั ญชาการศึ กษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

69
• แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนิ นการที่ ผ่ านมายังพบว่ ามี หน่วยงานในสั งกั ดที่ รับผิ ดชอบเป้ าหมายและตัวชี้วัด
ขาดการขับเคลื่อนติดตามและปรั บ ปรุ งผลการดาเนินงานอย่างต่ อเนื่อง ทาให้ ผ ลการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด จะเห็นได้ว่าในการติดตาม และประเมินผลในปัจจุบัน นอกจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
จะต้องขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังต้องขับเคลื่ อนติดตาม
ประเมินผล ตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติได้นา
ตั ว ชี้ วั ด เหล่ า นั้ น มาก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติร าชการของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยเมื่อถึงรอบระยะเวลาในการรายงานผลของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากลข้างต้น
สานักงานตารวจแห่งชาติจะนาผลการดาเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดไปรายงานตามกรอบการประเมินต่าง ๆ
ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ ในการรวบรวมผลการดาเนินงาน และหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการ ดังนี้

การประเมิน
1. ระบบ eMENSCR

หน่วยรับผิดชอบหลัก
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
เป็นผู้รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้นาเข้ามูลเข้าสู่ระบบ
eMENSCR ไว้ โดยตรง

การประเมิน
- ประเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยสานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ คัดเลือกตัวชี้วัด
ที่สาคัญ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัด
ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อรายงานผลตามกรอบ
แนวทางการประเมิน

การประเมิน
- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)

นาผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่ได้
ประเมินตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปใช้สาหรับการ
รายงานผลการดาเนินงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กรอบแนวทางการประเมิน ผลการดาเนินงานของกองบัญชาการศึกษา มีแนวทางการประเมินหลัก
อยู่ 2 แบบ ดังนี้
- การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การจัดทารายละเอียด : หน่วยรับผิดชอบหลั กจัดทารายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์ที่หน่วยรับผิดชอบ
2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มี ก รอบระยะเวลาการรายงานผล จ านวน 2 ครั้ ง คื อ รายงานความก้ า วหน้ า รอบ 6 เดื อ น
และรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน โดยมีขั้ นตอนการรายงานผลและเก็บรวบรวมผล
การดาเนินงาน ดังนี้
2.1 หน่วยปฏิบัติ (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
2.1.1 รายงานผลการดาเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามรายละเอียดตัวชี้วัด
ที่หน่วยรับผิดชอบหลักร้องขอ ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.2 หน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์
2.2.1 รายงานผลการดาเนินการความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการดาเนินการตาม
รายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน จากหน่วยปฏิบัติ เพื่อสรุปผล และรายงานผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ไปยัง กองบัญชาการศึกษา ผ่าน กองบังคับการอานวยการ ตามระยะเวลาที่กาหนด
2.2.2 กองบั ง คั บ การอ านวยการ (ฝ่ า ยอ านวยการ 2) รวบรวมผลการด าเนิ น การ
จากข้อ 2.2.1 รายงานเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.3 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
2.3.1 รวบรวมผลการด าเนิ นการความก้ า วหน้ า รอบ 6 เดื อ น และผลการด าเนิ น การ
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในแต่ละแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบจากหน่วยรับผิดชอบหลัก
ไปยัง กองบัญชาการศึกษา ผ่าน กองบังคับการอานวยการ ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
2.3.2 กองบั ง คั บ การอ านวยการ (ฝ่ า ยอ านวยการ 2) รวบรวมผลการด าเนิ น การ
จากข้อ 2.3.1 รายงานเจ้าภาพระดับนโยบาย ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตร. รายงานผล
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ

ตร. อนุมัติแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ปี 64
บช.ศ. อนุมัติ
แผนปฏิบัตริ าชการ
ปี 64

พ.ย.

หน่วยรับผิดชอบหลัก
รวบรวมผลตัวชี้วัดส่ง
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์

รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต.ค.

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์
รวบรวมผลตัวชี้วัดส่ง
เจ้าภาพระดับนโยบาย

ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด
ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template) ปีงบ 2564
ตร. รายงานผลตามแผนฯ
ของ ตร. ปีงบ 2563
ใน eMENSCR
เจ้าภาพระดับนโยบาย
รวบรวมผลตัวชี้วัดปี 2563
ส่ง สยศ.ตร.
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การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดทากรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยคัดเลือก
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผล การด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564 – 2565 และการประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (World Economic Forum
(WEF)) และ (World Competitiveness Ranking (IMD)) ประกอบด้วย 3 - 6 ตัวชี้วัด โดยมีองค์ประกอบ
การประเมิ น 1) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งาน ( Performance Base) ร้ อ ยละ 70 และ
2) การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 30
ตารางกรอบการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน
Performance Base (ร้อยละ 70) 3 - 5 ตัวชี้วัด

การประเมินศักยภาพในการดาเนินงาน
Potential Base (ร้อยละ 30) 1 ตัวชี้วัด

- ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล โดยนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
มติ ครม. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
(Agenda KPI)
- ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
- ผลการดาเนินตามนโยบายสาคัญที่เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
- ผลการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจา
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย ภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (Function KPI)/ (Area KPI)

- ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
• การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15)
 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล
(Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน
และข้อมูลที่เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/
สาธารณะ (Open Data)
 การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing
Data)
 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดาเนินงาน
(Digitalize Process) เพื่อนาไปสู่การให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Decision Making)
 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง
กระบวนงาน หรือการให้บริการ (E Service)
• การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 15)
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ตร. สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ เสนอ นรม.
หรื อ รอง นรม. ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายประเมิ น และ
ส่งผลการประเมินฯ ให้ สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวม
ส่ง นรม. หรือ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมาย พร้อม
หน่วยงานอื่นต่อไป
รายงานผลการดาเนินการ
ตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน
รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบหลัก
ของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
จัดทาคู่มือและขออนุมัติ ตร.
ในการประเมินผล
คัดเลือกตัวชี้วัดตามกรอบแนวทาง
การประเมิน
ขออนุมัติ ตร. กรอบแนวทางการประเมิน
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
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