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ค ำน ำ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินงานในระยะ 1 ปี โดยมีการก าหนด พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)  
และนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 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 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง 
ต่อสภา นโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รวมถึงบริบทต่าง ๆ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการด าเนินงาน
ในภาพรวม โดยมีกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด  
ของหน่วยในสังกัด และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้
กฎหมายทีป่ระชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”  

 กองบัญชาการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 รองรับแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการศึกษา และเป็นเครื่องมือ
ส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา มีหน้าที่ในการศึกษา ท าความเข้าใจ แผนปฏิบัติ
ราชการนี้ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการรองรับให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  
ของหน่วย และควบคุม ก ากับดูแล ขับเคลื่อนให้มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด  
รองรับแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลเพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์   
“องค์การแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพต ารวจ เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล”  
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         (28)  กองบัญชาการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) เป็นฝ่ายอ านวยการด้านยุทธศาสตร์ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ กองบัญชาการศึกษา           
และหน่วยในสังกัด 
   (ข) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการต ารวจให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการต ารวจ 
   (ง) ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนา
ข้าราชการต ารวจเพื่อก าหนดทิศทางและมาตรฐานเป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ 
   (จ) ด าเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับ
ราชการต ารวจ และจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง   
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตร ระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการเรียนการสอน และฝึกอบรมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนฝึกอบรม  
และผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้ง  
การติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหน่วยงานอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   (ช) ด าเนินการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการต ารวจ 
   (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในกิจการ 
ของต ารวจ   
   (ฌ) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   (ญ ) ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 สถานการณ์โลกในปัจจุบันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อสังคม  
ในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงการหลบหนีเข้าเมือง  การค้ามนุษย์ การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน/แรงงานต่างด้าว 
ยาเสพติด ตลอดจน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่  
น าไปสู่ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ทั้ งนี้  ปัญหาความมั่นคง 
และอาชญากรรมภายในประเทศมีความเชื่อมโยงในหลายมิติ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบการศึกษา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น จึงต้องขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพ่ือสนับสนุนและประสานการปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้อง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
 ด้วยภารกิจหลักส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คือ  มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร และส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน  
มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามความเหมาะสม และความต้องการ
ของแต่ละพ้ืนที่  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
เพ่ือให้หน่วยในสังกัด ใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานในระยะ 1 ปี โดยก าหนด พันธกิจ เป้าหมายหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องรองรับ 
กับแนวทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.  2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0  
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้น 
การด าเนินงานในภาพรวม โดยมีกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  ได้แก่   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษา  
ความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และตัวชี้วัด รวมทั้งก าหนดหน่วยเจ้าภาพและหน่วยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ และหน่วยปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจความรับผิดชอบ 
ของหน่วยในสังกัด รวมทั้งมีการระบบการติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย 
ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดให้ 
การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก  
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
 2. พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  

    มาตรา 5  
                   - ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
         - การจัดท าแผนอ่ืนใด รวมตลอดทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  
 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีแผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกันแผนแม่บท  
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ  
ที่ เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 

มาตรา 26  ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าการด าเนินการ ใด 
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
      มาตรา 6 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
     มาตรา 25 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ภายในระยะเวลาและ 
ตามรายการที่ก าหนด  
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 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
    มาตรา 9  
            - จัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  
     - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการ
ก าหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนด 
  มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน 
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน 
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  มาตรา 16  
         - จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
     -  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  
     - ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับ  
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันให้เกิด
การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  โดยก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรองรับ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท  
15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแผนส าคัญซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องน าค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ  
แผนที่เกี่ยวข้อง มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณให้สอดคล้องรองรับ 
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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 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ 3  
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบูรณาการการด าเนินงานกับแผนปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ  
ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ที่ เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Causal Relationship)  
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เห็นชอบการก าหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมาย 
ในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน 
(เจ้าภาพระดับท่ี 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ใน เป้าหมายของแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ : เป้าหมาย : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับ
ความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (World Internal Security and Police 
Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยมีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง 
(เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเจ้าภาพเป้าหมายประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
(เจ้าภาพระดับท่ี 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและก ากับดูแล 
 8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 

    แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
  เพ่ือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอ้ือต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่ก าหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก 
ความสามัคคี ความส านึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกัน 
ก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

 

 
 

  หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพ (เจ้าภาพระดับท่ี 3 (จ.3)) 
   1. รับผิดชอบด าเนินการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
   2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท 
(Y2) และ เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพ่ือจัดท าปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ (Key Success 
Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว 
   3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนระดับที่ 3 และจัดท าโครงการ/ 
การด าเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) 
   4. ประสานกับส านักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
   5. ประสานด าเนินการจัดหาและน าเข้าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 
   6. ด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดบัสากล (WISPI) ดีขึ้น 
(ปี 61 - 65) 
อยู่ในล าดับ 

1 ใน 55 ของโลก 

(ปี 66 - 70) 
อยู่ในล าดับ 

1 ใน 45 ของโลก 

(ปี 71 - 75) 
อยู่ในล าดับ 

1 ใน 35 ของโลก 

(ปี 76 - 80) 
อยู่ในล าดับ 

1 ใน 25 ของโลก 
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ส่วนที่ 2 

หลักการส าคัญ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ 2 

หลักการส าคัญและกรอบแนวคิด 

 แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองรับแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้หลักการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 รองรับแผนระดับที่ 1 และ 2 ประกอบกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา ยุทธศาสตร์ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
มาเป็นกรอบพิจารณาปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญ (Key Success Factors : KSFs) ในการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) เชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับของประเทศ โดยมีระบบ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ของส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 
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ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับไปสู่การปฏิบัติ 

แผนระดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
แผนระดับที่ 2    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนระดับที่ 3 
 
 

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

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

การด าเนินงานกรณทีีม่ีหน่วยเกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน  
 
 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชือ่มโยงระหว่างยุทธศาสตรช์าติ 
มีผลผูกพนักับหนว่ยงานของรฐัทีเ่กี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนัน้ รวมทั้ง การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณตอ้งสอดคลอ้งกับแผนแม่บทฯ ด้วย (มาตรา 10 พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560) 
ในกระบวนการจัดท าไม่ไดม้ีการก าหนดหนว่ยงานเจ้าภาพและการก าหนดโครงการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  
ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ หนว่ยงานของรฐัจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการการด าเนนิงาน (X) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

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

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 

งบประมาณ 
 

แผนการปฏิรปูประเทศ  

2. แผนปฏิบัติราชการ ....ระยะ 5 ปี (ช่วงแรก 3 ปี)  
3. แผนปฏิบัติราชการ...รายปี  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาต ิ

 

ด าเนินการ 
 

ติดตาม/ประเมินผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ   
คัดเลือกตัวชี้วัดส าคัญที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ เพื่อติดตาม/

ประเมินผล การด าเนินงานของ ตร. ตามแนวทาง ก.พ.ร. และ ป.ป.ช. 
 

รัฐบาลโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ใช้ระบบ Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR  

เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล การขับเคลื่อนและการด าเนินงานของแผนระดับท่ี 1 - 3 
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กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

แผนระดับท่ี 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

แผนระดับท่ี 2

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ความมั่นคง  5. ด้านท่องเที่ยว 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  12. การพัฒนาการเรียนรู้  13. การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี  18. การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประเด็นปฏิรูปประเทศ
1. ด้านการเมือง  2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3. ด้านกฎหมาย  4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(กิจกรรม 1. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 2.การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น 
จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน) 5. ด้านเศรษฐกิจ  6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  7. ด้านสาธารณสุข 8. ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
9. ด้านสังคม  10. ด้านพลังงาน 11. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 5. การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งคั่ง
และยั่งยืน 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย

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

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

นโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภยั ตั้งแต่ระดับ ชุมชน
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจังท้ังระบบ
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
4.4 ส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างประเทศดา้นความมัน่คงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมง
ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรพัยากรทางทะเล
5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าสง่ออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน
5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
6.2 ส่งเสริมและเรง่รัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ทั่วประเทศ
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร การอ านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้

กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้ก าหนดไว้ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ โดยส านักงานต ารวจ   
แห่งชาติ ได้ขอรับงบประมาณภายใต้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครฐั
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ระยะ 
ระยะที่ 1 (5 ปี) 

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

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เป้าหมาย ปรับระบบการบริหารจัดการ
ภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

องค์กรมีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
- ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน  
 
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ  

 
ร้อยละ 40 

 
 

ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 35 

 
 

ร้อยละ 83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงปี 2563 - 2565 ถือเป็นช่วงแรกของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี  
พ.ศ. 2561 – 2580 ซ่ึงก าหนดกรอบการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
ในการวางรากฐานองค์กรให้มีความพร้อมก่อนก้าวสู่การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570  
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    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใต้การน าองค์กรของ พลต ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการท างาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์  
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่น าสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 

1. เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
- เพ่ือพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติ และสนองพระบรมราโชบาย

ในทุกด้าน 
- เพ่ือป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด และอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
- เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 
- เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และประชาชน 

2. ที่น าสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี 

2.1 ด้านบุคลากร ข้าราชการต ารวจเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมี
มาตรฐานสากล 

2.2 ด้านสิ่งอุปกรณ์ ข้าราชการต ารวจต้องมีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน
และอนาคต รวมถึงมีนวัตกรรมด้านสิ่งอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับองค์กร 

2.3 ด้านบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่น าสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงาน  
เพ่ือน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้อง 
กับบริบท และมีการท างานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือรองรับความท้าทายของโลก 
ในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล 

3. ในระดับมาตรฐานสากล ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ  

3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกสายงาน 
บอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการท างานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจเทียบเคียงกับต่างประเทศที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

 
 

นโยบายของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
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4. ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวิชาชีพที่

สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย  
4.2 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่ าเสมอ  และต่อเนื่อง  

ให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน 
4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ 
4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใดเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม  
4.5 ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
“ต้องดูแลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันกษัตริย์ดูแลปกป้องความมั่นคงของชาติ 

ต้องระลึกในใจอยู่เสมอ” 
คน 

1. มีการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจทุกระดับ เพ่ือพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมาย ยุทธวิธีต ารวจ
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเผชิญเหตุที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจทุกสายงาน และมีการวัดผลประเมินผลเป็นประจ า อย่างน้อย  
1 - 2 ครั้ง ต่อป ี

3. ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจทุกระดับมีความภาคภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่  
4. ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจทุกระดับ เกิดกระบวนการทางความคิดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า

ต้องการให้องค์กรด าเนินไปในทิศทางใด 
5. ปรับ Mindset ข้าราชการต ารวจทุกสายงาน โดยการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน มีการ

ฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ สร้างภาวะผู้น า และ มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม (Teamwork) 
6. มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้ข้าราชการต ารวจยุคใหม่ โดยส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจมีความรู้ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
อุปกรณ์ 

1. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับปฏิบัติงาน เช่น 
โทรศัพท์มือถือ tablets ที่สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูล หรือรวบรวมพยานหลักฐานในการระงับเหตุได้ทันที 

2. จัดหาสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
การบริหารจัดการ 

1. การปฏิบัติงานทุกสายงาน ต้องมีการแต่งตั้งคณะท างานการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง SOPs (standard operating procedures)  

2. มุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณที่จ ากัด  
3. การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ต้องชัดเจนว่าจะด าเนินการอะไร เช่น งานตัดแต้มจราจร  

เริ่มด าเนินการได้ 1 มิ.ย.64 หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่ว กรุงเทพฯ จ านวน 5,000 ตัว เป็นต้น 
4. การตรวจตัวชี้วัด ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
5. SET ZERO ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจแอลกอฮอล์ และการช่วยราชการของ

ต ารวจตามศูนย์ต่าง ๆ จนกว่าจะมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนจากคณะท างานฯ 
6. เน้นย้ าการปราบปรามบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ 
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กรอบการติดตามและประเมินผลระดับประเทศ 

ที่เกี่ยวข้องกับกองบัญชาการศึกษา 
 การติดตามและประเมินผล มีความส าคัญในการบริหารจัดการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการว่าบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปยังกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการท างานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน

1. ระบบ eMENSCR
2. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย 
WEF และ IMD

การประเมิน

- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

การประเมิน

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

ส านักงานต ารวจแห่งชาติรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กองบัญชาการศึกษารวบรวมผลการประเมินและรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1. การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้จัดท า “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับดูแลการขับเคลื่อนแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ของส่วนราชการ โดยได้จัดท า 
ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่วนราชการด าเนินการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐ 
ทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด 
และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ)  
มีหน้าที่น าข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการด าเนินการ ตามห้วงระยะเวลา  
เพ่ือแสดงการขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 2. การประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน  
  “ดัชนีวัดระดับความสามารถในการแข่งขัน” เป็นการประเมินและวิเคราะห์ระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันแบบองค์รวมของแต่ละประเทศ ซึ่งสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF)) และ 
(World Competitiveness Ranking (IMD)) ได้จัดท าดัชนีชี้วัดและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศต่าง ๆ โดยก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักคิดของการที่ประเทศต้องมีปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี  
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนา  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการรายงานผลอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยที่ผ่านมา พบว่ามตีัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและน าไปสู่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดส าคัญในการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ซึ่งส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจได้น ามาก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องรองรับไว้ในแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แล้ว เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนและเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ในส่วน 
ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประเด็นเหล่านี้ รายงานผลไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
 

   

ตัวชี้วัด 
ล าดับของประเทศไทย 

(หน่วย : ประเทศ) 
1. ผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมและหรือกลุ่มมาเฟียต่อการด าเนิน
ธุรกิจของชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวในประเทศไทย 

95 จาก 141 : WEF 
 

2. คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พิจารณาจากการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน 81 จาก 141 :  WEF 
46 จาก 63 : IMD 

3. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 105 จาก 141 : WEF 



17 
 

  

         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
    เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินการส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล 

และเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการ ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
ของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ  
ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าแนวทางการประเมินส่วนราชการที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดในแต่ละปีมาประยุกต์ใช้ โดยมีกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว  
5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  องค์ประกอบที่ 1 Function Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนฐานงานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
  องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
  องค์ประกอบที่ 3 Area Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
อ 
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4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  
  เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ส านักงานจเรต ารวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ) 
กรอกข้อมูลผ่าน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและการรายงาน
ผลการประเมินในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) ดังนี้   
 
เกณฑ์การประเมิน 

ชื่อตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด 

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

 
ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

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

0 – 49.99 F 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อค าถามในแต่ละตัวชี้วัด เอกสารหลักฐาน จะส ารวจผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในและภายนอก โดยมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2564  
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ส่วนที่ 3 

สาระส าคัญของแผนปฏบิัติราชการ 
กองบัญชาการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 3 
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• วิสัยทัศน์ : องคก์ารแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพต ารวจ เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล   

• ค่านิยม :  
 1. การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใส่และยุติธรรม 
 2. ศึกษาหาความรู้ที่จ าเป็นต่องานต ารวจตลอดเวลา 
 3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสากล 

• ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 
 สรรหา ผลิต ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งผล
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุขและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

• พันธกิจ :  
1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นต ารวจมืออาชีพ  

 2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นต ารวจมืออาชีพ 
 3. บริหารจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้สถาบันการฝึกอบรมต ารวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

• เป้าหมายหน่วยงาน  
 1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับราชการต ารวจ 
 2. ผลิต ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานสากล                    

• วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 

 1. สนับสนุนการด าเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2. ก าหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 4. จัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือการบริหารงานของกองบัญชาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เป็นเครื่องมือส าหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานของกองบัญชาการศึกษา 
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• หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
 1. พัฒนากองบัญชาการศึกษา โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัด 
กองบัญชาการศึกษา 
 2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา 
ตามความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
 3. เพ่ิมองค์ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 
 4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา 
 5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถตอบสนอง
การพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานของกองบัญชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายของกองบัญชาการศึกษา ที่มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
ทักษะด้านวิชาชีพต ารวจ 
 พันธกิจ หมายถึง ภารกิจ บทบาทหน้าที่ และขอบเขตการด าเนินงาน ที่มุ่งเน้นของกองบัญชาการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการด าเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด โดยในที่นี้หมายถึงยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักซึ่งเป็นทิศทางและนโยบายส าคัญที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะต้องค านึงถึงและได้รับการพัฒนา โดยในทุกหัวข้อหรือประเด็นยุทธศาสตร์ต้องก าหนดขึ้นภายใต้
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนส านักงานต ารวจแห่งชาติและน าไปสู่ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  

 เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ตั้งเป้า และคาดหวังจะให้เกิดขึ้นภายในห้วงระยะเวลานั้น ๆ โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า  
หากสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จะได้รับประโยชน์อย่างไร 
 ตัวชี้ วัดเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์  หมายถึง สิ่ งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการด าเนินงาน 
ของกองบัญชาการศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่ก าหนดต้องสามารถอธิบายคุณลักษณะ 
ของตัวแปรที่ต้องการศึกษา และมีการก าหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน 
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   กลยุทธ์  หมายถึง แนวทางการพัฒนาหรือวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เห็นว่ามีความส าคัญและแสดงถึงทิศทางขององค์ต่อองค์กร ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาความสอดคล้องรองรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ 
และตัวชี้วัดเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ และได้ก าหนดหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ และหน่วยปฏิบัติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง กระบวนการท างาน ที่ก าหนดไว้เป็นไปตามล าดับชัดเจน 
เพ่ือรองรับกลยุทธ์  
             ต ัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่มีการก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 
ในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
   เจ้าภาพระดับนโยบาย หมายถึง หน่วยเจ้าภาพหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มีหน้าที่ 
ในการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ
และก าหนดทิศทางและนโยบาย  โดยศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผน
ระดับประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
   เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หมายถึง หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนของกลยุทธ์ มีหน้าที่ ในการประสาน  
บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยปฏิบัติของกลยุทธ์นั้น ๆ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมด าเนินการ หมายถึง หน่วยปฏิบัติ/หน่วยร่วมด าเนินการของกลยุทธ์  
มีหน้าที่ในการร่วมรับผิดชอบและด าเนินการตามแนวทางที่เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ก าหนด รวมทั้งเสนอ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
   หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วมของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง เจ้าภาพที่ดูแลรับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
   หน่วยปฏิบัติของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง หน่วยปฏิบัติ ซึ่งหน่วยรับผิดชอบหลัก
ก าหนดร่วมด าเนินการในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 

 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 
กองบัญชาการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความ

มั่นคงภายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 

และการให้บรกิารประชาชน 
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

  

แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของสังคมอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1.1  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ 
1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  (ฝอ.1 บก.อก., สศป.) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1.2  
เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์                                
1.2.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ (สศป.) 
1.2.4 ด าเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง (ฝอ.1 และ 5 บก.อก.) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2.3  
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
กลยุทธ ์
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีต ารวจและ
หน่วยบริการประชาชน  
กลยุทธ์ยอ่ยที่ 2.3.1.2 สร้างเสริมบุคลกิภาพพฤติกรรม และ
ทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี
กับประชาชน (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.) 
กลยุทธ์ยอ่ยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตส านึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มี
ทัศนคติและวิธีการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ฝอ.2 บก.อก.) 
 
2.3.3 บริการด้านสขุภาพให้กับประชาชน ข้าราชการต ารวจ
และครอบครัว (ฝอ.1 บก.อก.) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3.1  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
กลยุทธ ์
3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกบัการ
มีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน (ฝอ.5 บก.อก.) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน 
กลยุทธ ์
4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคลอ่งตัวทันต่อสถานการณค์วามเปลี่ยนแปลง (ฝอ.6 บก.อก.) 
4.1.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ฝอ.2 บก.อก.) 
4.1.4 พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเช่ือมโยงกันทุกหน่วยงาน  (ฝอ.1 และ 3 บก.อก.) 
4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (วตร.) 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ ์
4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนก าลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งต้ัง และพิจารณาบ าเหน็จความชอบ
ข้าราชการต ารวจ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) (กส.) 
4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ยอ่ยที่ 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพต ารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงด้าน 
การบังคับใช้กฎหมาย (วตร., บก.ฝรก., ศยก.) 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.2 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการต ารวจ ให้ครอบคลุมทุกระดับต าแหน่ง
และสายงาน ต่อเน่ืองตลอดการรับราชการให้มีความเช่ียวชาญในด้านวิชาชีพต ารวจและการบังคับใช้กฎหมาย (สศป.) 
กลยุทธ์ยอ่ยที่ 4.2.2.3 สง่เสริมให้บุคลากรมกีารจดัการความรู้ (Knoeledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (ฝอ.2 และ 6 บก.อก., สศป., กอจ.) 
กลยุทธ์ยอ่ยที่ 4.2.2.4 สง่เสริมการสร้างความร่วมมอืทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ  
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ (สศป., วตร., กอจ.) 
4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการต ารวจ   
กลยุทธ์ยอ่ยที่ 4.2.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการต ารวจ (ฝอ.1 บก.อก.) 
4.2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.) 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
กลยุทธ ์
4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏบัิติงานของทุกหน่วยในสงักัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (ฝอ.3 บก.อก.) 
4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และท่ัวถึง  
(ฝอ.1 บก.อก.)  
4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน (ฝอ.1 บก.อก.) 



25 

  

         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  รักษาความมั่นคงภายในประเทศ โดยร่วมสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศ สนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย 
ของประเทศที่ก าหนด สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาท
และคุณค่าของการเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ มีการน าแนวทางพระราชด าริ ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต ารวจ และเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนรับทราบและเป็นแบบอย่างในการด ารงชีพ ตลอดถึงการพัฒนา
และเสริมสร้างกลไกเพ่ือป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ และบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลก ให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ตามทิศทางและเป้าหมายของประเทศ 

  ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยร่วมสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง  
โดยวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามล า ดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็น
รูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เพ่ือรองรับ 
การด าเนินงานในประเด็นด้านความมั่นคงในส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (4) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (8) การเฝ้าระวังและป้องกัน 
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (10) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน 
(11) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ (12) การพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์
และทรงเป็นประมุข 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความม่ันคง
ปลอดภัย 

- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค ์ร้อยละ 100   
 

สยศ.ตร.(ผก.) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่ 
และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ 
พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

 สยศ.ตร.(ผก.) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 
และภัยคุกคามของชาติ 

3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย - ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง* 
ของรัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80 

 

สยศ.ตร.(ผค.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและ 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4. ประชาชนได้รับการอ านวย 
ความยุติธรรมทางอาญาและการบริการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค 
และเป็นธรรม      

ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
2.1 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีต ารวจ 
(จราจร จิตอาสาพัฒนา  สายตรวจ) ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *   
2.2 ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ 
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สยศ.ตร. 
(ยศ. ผอ. ผค. และ 

ผก.) 
 
 
 

 

 

 
 

* ตัวช้ีวัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ีหน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการ
จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ด าเนินการป้องกันปราบปราม ถวายความปลอดภัย และเทิดทูนและป้องกันมิให้มีใครล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการถวายความปลอดภัย

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

 

 
 

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

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

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

 
 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข



28 

  

         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. สร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   1.1 รณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชน 
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
    
2. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
 
3.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ชั้นสัญญาบัตรเพื่อบรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับสถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ 

 
- รณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชน
ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ไม่น้อยกว่า 3,650 ครั้ง 
 
- จ านวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง 
 
-หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร
ได้รับการบรรจุหัวข้อการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
สถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100 
 
 

 
บช.ส. 

 
 
 

สท. 
 
 
 

บช.ศ. รร.นรต.  
และ ศฝร. 

 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด ตร. 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 

 
บก.อก. 

(ฝอ.1 บก.อก.) 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 

สศป. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

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

 
 

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

• ส านักงานก าลังพล (สกพ.)/บช.ตชด. • ทุกหน่วยในสังกัด 

 

 

 

 

 

 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

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

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. สร้างช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งต ารวจใน
หลักสูตรและต ารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่
หลักสูตรให้ข้าราชการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้/
สร้างสื่อให้มีความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้    

- จ านวนช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาให้ทั้งต ารวจในหลักสูตร 
และต ารวจที่ไม่ได้เข้าหลักสูตร /เผยแพร่หลักสูตรให้ข้าราชกาศึกษา
และน าไปประยุกต์ใช้/สร้างสื่อให้มีความน่าสนใจในการเข้าไปเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง   

บช.ศ. 
 

บช.ศ. สศป. สศป. 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 

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

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

• ทุกหน่วยในสังกัด 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
1. จัดท าแผนการด าเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  
(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ) 
 
 
2. โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจ บช.ศ. 
ประกอบอาชีพเสริม 
  

- ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการด าเนินการ 
ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ 
จิตอาสาเฉพาะกิจ) 
 
- ข้าราชการต ารวจเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

สยศ.ตร.(ผก.) 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.5 บก.อก.) 

 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2.4 ด าเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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  การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม เป็นภารกิจหลักของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบการก าหนดหน่วยเจ้าภาพ
เป้าหมายในระดับต่าง ๆ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจึงก าหนดหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 
ใน 3 ระดับ ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อย (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3))  : การรักษาความสงบภายในประเทศ เป้าหมาย : 
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสาก ล (World Internal Security 
and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยในช่วงปี 2561 - 2565 จะต้องอยู่ในล าดับ 1 ใน 55 ของโลก ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง โดยมีส านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคง (เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเป็นหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมาย (เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2))  : 
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ส าหรับการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดข้างต้น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และการบังคับใช้กฎหมาย 
 
 

1. ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน  
สังคมมีความสงบเรียบร้อย  
 
 

1.1 จ านวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
1.2 อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 ราย ต่อประชากรแสนคน (WISPI) 
1.3 จ านวนคดีท าร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 2 (WISPI)  
1.4 ร้อยละของคดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 (WISPI)  
1.5 ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 (WISPI) * 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2   
การอ านวยความยุติธรรมพัฒนา
ระบบงานสอบสวนเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
และอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน 

2. ประชาชนได้รับการอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา 
และการบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
      

ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี  
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา  สายตรวจ)  
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 *   
  

สยศ.ตร. 
(ยศ. ผอ. ผค.  

และ ผก.)  
และ กมค. 

 
* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ส่งให้ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ด าเนินการประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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  สถานีต ารวจ และหน่วยบริการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง  ความส าเร็จหรือ 
ความล้มเหลวในภารกิจของต ารวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นส าคัญ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชน จึงมีจุดเน้นในการให้บริการประชาชน 3 ประการ ได้แก่ 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ  2. มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การบริการประชาชน  3. เน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service)  โดยยกระดับการให้บริการของสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการบริการทั่วไป  2) ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 3) ด้านการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 4) ด้านการควบคุมและจัดการจราจร  
5) ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  6) ด้านการปรับปรุงสถานที่ท าการและสิ่งแวดล้อม และ 7) ด้านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา    
รวมทั้ง ประเมินจัดอันดับและคัดเลือกสถานีดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือยกย่อง ให้รางวัล และน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานอันเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้แก่สถานีต ารวจอื่น ๆ ต่อไป  
และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติและความร่วมมือในการด าเนินการของแต่ละสถานีอย่างจริงจัง  ให้มีการประเมินความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนสถานีต ารวจและหน่วยบริการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือน าปัญหาอุปสรรคมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

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

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

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

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

- จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจ าหน่วยเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการประชาชน 

- จ านวนบุคคลต้นแบบด้านการให้บริการประชาชน 
ได้รับการเชิดชูประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน  
 

สยศ.ตร.
(ยศ.) 

 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด 

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

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีต ารวจและหน่วยบริการประชาชน 

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

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

 

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

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

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

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

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

สยศ.ตร.(ยศ.) ทุกหน่วย
ในสังกัด 

บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

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

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

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพข้าราชการต ารวจ
และครอบครัว และประชาชน 
2. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการต ารวจ 
ทั้งประเทศ 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
- จ านวนผู้มารับบริการสุขภาพ 680,000 ราย 
- จ านวนข้าราชการต ารวจทั้งประเทศเข้ารับการตรวจ

สุขภาพประจ าปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รพ.ตร. ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

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

กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับข้าราชการต ารวจและครอบครัว และประชาชน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เจ้าภาพระดับ
นโยบาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ต ารวจ 
 
 
 

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

- ระดับความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือลดอาชญากรรม 
และความไร้ระเบียบ 
 
 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ของข้าราชการต ารวจให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

3. หน่วยงานและบุคลากรยอมรับ
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 

- ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการของต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 * 
- ระดับจิตส านึกของข้าราชการต ารวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน



39 

  

         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

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

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 

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

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

 

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

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

2. โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชด าริ 

- ปลูกฝังจิตส านึกให้กับข้าราชการต ารวจ และประชาชนได้  
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน 

สยศ.ตร.
(ผก.) 

บช.น. ภ.1-9 
บช.ก. บช.ทท. 

บช.ตชด. บช.ปส. 
บช.ศ. รร.นรต. 

และ ศฝร 

บก.อก. 
(ฝอ.5 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เจ้าภาพระดับ

นโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหารงาน 
 
 

1. จัดองค์กรให้มีความเหมาะสม มีความ
พร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร 
และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

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

สยศ.ตร.(ยศ.) 

2. ระบบการบริหารงานบุคคล 
มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กร 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

3. ข้าราชการต ารวจมีความเป็นมืออาชีพ 
ทันสมัย เชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

4. ข้าราชการต ารวจมีความภาคภูมิใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก  
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรต ารวจ 

สยศ.ตร.(ยศ.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 

5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง
ความโปร่งใส  

 

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

สยศ.ตร.(ยศ.) 

* ส านักงานก าลังพล (สกพ.) ประเมินผลรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
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  ระบบบริหารจัดการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ การด าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ จึงต้องค านึงถึงภารกิจขององค์กรเป็นหลัก ประกอบกับปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการท างาน
หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการติดตามในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั้น หน่วยในสังกัดควรพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ 
การประเมินต่าง ๆ และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานรองรับเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานข้างต้น เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณเพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนการทบทวนและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องรองรับกับนโยบายของประเทศ และ ให้ความส าคัญ 
กับการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเป็นหลัก พัฒนาการจัดการด้านแผน งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ซึ่งกันและกัน พัฒนา 
การบริหารราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก ก าหนดแนวทางและวิธีการในการระดมและน าเอาทรัพยากรมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์กันได้โดยง่าย สร้างนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานในลักษณะ 
ที่ผู้รับบริการทั้งประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาและพัฒนาต้นแบบก่อนน าไปขยายผล และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อนเข้าสู่
การเป็นหน่วยงานดิจิทัลในอนาคต รวมทั้งกระจายอ านาจในการบริหารงานเพ่ือให้กองบัญชาการมีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม บรรลุเป้าหมาย  
ก าหนดวิธีการก ากับ ติดตาม ควบคุม  และตรวจสอบที่ชัดเจนและง่ายขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 
 

- ระดับความส าเร็จของการก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุน
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

สยศ.ตร.
(ยศ.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.6 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานให้เหมาะสมคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์)  

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

(สยศ.ตร.(ยศ.)) 
• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. พัฒนาระบบการการควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

(สยศ.ตร.
(ยศ.)) 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 

บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1.2 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
                    ของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
• ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (กองยุทธศาสตร์) 
(สยศ.ตร.(ยศ.)) 

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

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

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

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

- ระดับความส าเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบ
ฐานข้อมูล POLIS 
 
- ระดับความส าเร็จของการขอรับการสนับสนุนฯ  
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 

สกบ. และ สทส. 
 
 

สกบ. 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด ตร. 
 

 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

 
บก.อก. 

(ฝอ.3 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 
 
 

      
 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1.4 พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

3. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของหน่วยในสังกัด ตร. 
 
 
 
4. ปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกรอบอัตราพัสดุของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
5. จดัหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ตลอดจน
อาคารที่ท าการ ที่พักอาศัยให้เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

- หน่วยในสังกัด ตร.มีผลการประเมินคะแนนรวมผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ของเกณฑ์การประเมิน ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารราชการ ส านักงานปลัดส านักงาน
นายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
 
- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจ าหน่วย 
 
 
 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
ยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ตลอดจนอาคาร
ที่ท าการ และที่พักอาศัย ได้ตามกรอบที่ก าหนด 
 
 

สลก.ตร. 
 
 
 
 

สกบ. 
 
 
 

สกบ. 
 
 

 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 
 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

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

• กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ (สยศ.ตร.(วจ.)) • ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. แผนงาน การพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรมต ารวจ 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
2. แผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ของ ตร. 
 

- จ านวนบุคลากรวิจัย และนวตักรรมต ารวจรวมถึง
บุคลากรด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 
- จ านวนบุคลากรเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของ ตร. เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 
 

สยศ.ตร.(วจ.) 
 
 
 
 

สยศ.ตร.(วจ.) 
 

 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 

วตร. 
 
 
 
 

วตร. 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัย ให้สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรม (Merit System) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
มีการก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรต ารวจ และปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ส่งเสริมวินัยของข้าราชการต ารวจ ให้มีมาตรการปลูกจิตส านึกในหน่วยงาน ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยให้สามารถน าผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นและต าแหน่ง  ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม  
 
 

 
 

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

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

- 

 

 

 

 

 

 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาระบบการวางแผนก าลังพล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และพิจารณาบ าเหน็จความชอบข้าราชการต ารวจให้มีประสิทธิภาพ  
และมีความเหมาะสมและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) 



49 

  

         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
2. สรรหาบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
และสัญญาบัตร และการคัดเลือกข้าราชการต ารวจ 
ชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร 
ในแต่ละกลุ่มงาน/สายงาน/หน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติ 
และหน่วยสนับสนุน 
 
 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ    
 
 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการสรรหาฯ  
- คนครองร้อยละ 80 ของอัตราอนุญาตในแต่ละกลุ่มงาน/ 
สายงาน/หน้าที่ ของหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุน 

สกพ. /บช.ศ. 
รร.นรต.  

 
สกพ. 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
บช.ศ. ภ.1- 9 
บช.น. บช.

ตชด. รพ.ตร. 
สงป. สพฐ.ตร.
(ทว.) สทส. 

และ รร.นรต. 

กส. 
 
 

กส. 

กส. 
 
 

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

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

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

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. ผลิตข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน 
ให้เป็นต ารวจมืออาชีพทั้งในด้านกฎหมาย วิชาการต ารวจ 
ยุทธวิธีต ารวจ สังคม คุณธรรมและจริยธรรม  
และด้านสมรรถนะทางรา่งกาย (Pre-service Training)  
      1.1 รร.นรต. ปริญญา 2 ใบ  
      1.2 ผลิต นสต. ของ บช.ศ. การผลิตและฝึกอบรม
ต ารวจ 

- ข้าราชการต ารวจที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 

กมค.(สบส.) 
บช.ศ. รร.นรต. 

และ สกพ. 
 
 

กมค.(สบส.)  
บช.ศ. 

รร.นรต. 
และ สกพ. 

 
 
 

บก.ฝรก. บก.ฝรก. 

 

กลยุทธ์ที่ 4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.2.2.1 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพต ารวจและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

2. การฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ, 
หลักสูตรสารวัตร, หลักสูตรผูก้ ากับการ, หลักสูตร
บริหารงานต ารวจชั้นสูง และหลักสูตรการบริหารการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน  
 
3. การฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
 
4. โครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีต ารวจ 

-  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ 
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(X = 4.51) 
 
 
 
-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

กมค.(สบส.) 
บช.ศ. รร.นรต. 

และ สกพ. 
 
 
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
 

กมค.(สบส.)  
บช.ศ. 

รร.นรต. 
และ สกพ. 

 
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
 

วตร. 
 
 
 
 
 

บก.ฝรก. 
 
 

ศยก. 

วตร. 
 
 
 
 
 

บก.ฝรก. 
 
 

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

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

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม 
ทั้งข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรและช้ันประทวน 
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และตอบสนอง 
ขีดสมรรถนะท่ีต้องการ (In-service Training) 
    1. โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนการสอนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    2. โครงการสัมมนาเพ่ือปรับปรุงต าราเรียนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
- แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ต ารวจที่ได้รับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ต าราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจได้รับ
การปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 
 
 
 

บช.ศ. 
 

บช.ศ. 
 

 
 
 
 

บช.ศ. 
 
บช.ศ. บช.น.(ศฝร.)  
บช.ตชด.(บก.กฝ.)  

และ ภ.1 – 9 
(ศฝร.) 

 
 
 
 

สศป. 
 

สศป. 

 
 
 
 

สศป. 
 

สศป. 

 

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

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

3. โครงการพัฒนาเพ่ือทบทวนและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
4. โครงการสัมมนาการวิเคราะห์ความจ าเป็น 
ในการฝึกอบรม (Training Need) ในการจัดท าแผน 
การฝึกอบรมของ ตร. 
 
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ 
ชั้นสัญญาบัตร 
 

- ข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 
- ข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 
- ข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

  
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 
 
 

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

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

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

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

1. โครงการพัฒนา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 
 
2. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม ของ ตร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วย 
ที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจ า  
ของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- จ านวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
- จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนาตามโครงการฯ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 

บช.ศ. 
 

บช.ศ. 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 

บช.ศ. 
 

กอจ. 
 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 

กอจ. 
 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

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

4. ประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ตร. ส าหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง
และเทคนิค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
5. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส าหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
      
6. โครงการสัมมนาระดับบริหารของ บช.ศ. 
 

- จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนาตาม 
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนาตาม 
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. 
 
 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 
 

บช.ศ. 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 
 

บช.ศ. 
 

สศป. 
 
 
 
 

สศป. 
 
 
 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก.) 

 

สศป. 
 
 
 
 

สศป. 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยรับผิดชอบ 

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

7. โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานอ านวยการ 
ของ บช.ศ. 
 
8. โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของ บช.ศ. 
 
 
9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียมความพร้อมใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
10. โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจท าหน้าที่พลขับ บช.ศ. 
 
 
11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึกษา ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
 
12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงาน 
ทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา 

- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
  
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
- ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การศึกษา ตร. พ.ศ.2560 – 2564  
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรม 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 

 บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก.) 

 
บก.อก. 

(ฝอ.6 บก.อก.) 
 

สศป. 
 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.2 บก.อก.) 

 
สศป. 

 
 

กอจ. 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 
 

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

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

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

1. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาด้านวิชาการ  
   - อบรม ปรึกษา หารือร่วมกันในการประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ในการก าหนดเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม การด าเนินงาน
ทางวิชาการ เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจร่วมกัน
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งสองฝ่าย 
 

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

 
 

บช.ศ. 
 
 
 
 

 
 

บช.ศ. 
 
 
 

 
 

สศป. 
 
 
 

 
 

สศป. 
 
 
 

 

 

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.2.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

2. โครงการให้ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมข้าราชการ
ต ารวจในกลุ่มสมาชิกอาเซียนอบรมหลักสูตร บตส.  
(ผกก. และ สว.) 
 
3. โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา
ภาครัฐและเอกชน 

- เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. (ผกก. และ สว.) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
 
 
- จ านวนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บช.ศ. บช.ศ. วตร. 
 
 
 

กอจ. 

วตร. 
 
 
 

กอจ. 
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         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

 
 

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

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

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

-  โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 

- ข้าราชการต ารวจผ่านเกณฑ์การประเมินทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

สกพ./
รพ.ตร. 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการต ารวจ 

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

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

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม   
1. ต ารวจไทยใจสะอาด  
2. ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม 
 
 
3. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนา
คุณธรรม 

 

- ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
ของข้าราชการต ารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
- ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือจริยธรรม 
 
 
- จ านวนข้าราชการต ารวจเข้ารับการอบรมตามโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

บช.ศ. และ 
สยศ.ตร.(วจ.) 

 
 
 

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

 
บก.อก. 

(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมฯ  
บก.อก.) 

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

 
ทุกหน่วย 

ในสังกัด บช.ศ. 

 

 

 

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

แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณา  ตามหลักการของระบบคุณธรรม อันจะเป็นการสร้าง ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ 
ในการพัฒนาผลงานของข้าราชการ  

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

ป้องกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
ตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 

เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปลูกฝังทัศนคติค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธ
และต่อต้านการทุจริต สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว 

เพ่ือสร้างความเข้าใจ รับรู้ ของประชาชน ต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ พัฒนาปรับปรุงเทคนิคในการสื่อสารต่อประชาชนให้เข้าถึงง่าย  ชี้แจงประเด็น
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

• ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

    1.12 รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี  
โดยน าร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการตรวจสอบ  
ร้อยละ 100 
 

บช.ก.
(บก.ปปป.) 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 

บก.อก. 
(ฝอ.3 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 

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

• กองสารนิเทศ (สท.)  • ทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบ รองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

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

- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ 
ในเครือข่าย ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ 
  
 
- ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ข่าวต้นชั่วโมงผ่านวิทยุฯ 
ในเครือข่าย ตร. 44 สถานีทั่วประเทศ     
    
 
- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทัน 
ต่อสถานการณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

สท. 
 
 
 

สท. 
 
 
 

สท. 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 

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

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

4. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
     4.1 ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อต่างๆ 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร 
ของต ารวจให้ประชาชนรับทราบ  
 
     4.2 โครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (Police TV)  
 

 
 
- จ านวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  
ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 
 
- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ รวมถึงการน า
รายการที่ออกอากาศแล้วมาฉายซ้ าตลอด 24 ชั่วโมง  
ทั้งอายุสัญญา 
                     

 
 

สท. 
 
 
 

สทส. 
 
 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 

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

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

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และหน่วยรับผิดชอบโครงการ เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 

ตร. บช.ศ. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

- โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล 

- ระดับความส าเร็จของการทบทวน ปรับปรุงประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล 

สกพ. ทุกหน่วย 
ในสังกัด ตร. 

บก.อก. 
(ฝอ.1 บก.อก.) 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.ศ. 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 กองบัญชาการศึกษา  ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยก าหนดขั้นตอนและแนวทางให้หน่วยในสังกัดด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนที่สามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
       

  1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยรองรับ 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แนวทางการขับเคลื่อน

ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ, วิทยาลัยการต ารวจ, กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง, กองการสอบ, 
กลุ่มงานอาจารย์ และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบังคับการ เพื่อรองรับการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของกองบัญชาการศึกษา

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยท่ีได้จัดท าตามข้อ 1 ให้ระดับกองก ากับการเพื่อรองรับ

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ ของกองบังคับการ
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2. การขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับต่าง ๆ 

          2.1 หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์/ปฏิบัติของกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
  
 

 2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์/ปฏิบัติของกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย 
 

1. ศึกษาเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายของแผนระดับประเทศ และแผนปฏิบัติราชการ  
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าปัจจัยส าคัญ  
    สู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัดรองรับ 
    เป้าหมายข้างต้นโดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  (Causal Relationship) ในเป้าหมายแต่ละระดับ 
2.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม   
 
 
 

 3. รวบรวมผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน จากเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ก ากับดูแล ตามข้อ 2.2  
    แล้วส่งผลให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผ่านส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ) ตามกรอบการรายงานที่ก าหนด  
 

 
 

ก าหนดนโยบาย/แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 และน ามาก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัด ให้สอดคล้อง      
   รองรับ โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวช้ีวัด ทั้งในระดับประเทศ    
   ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหน่ึง เพื่อใช้ในการเสนอประกอบการพิจารณา จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

3. รวบรวมผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน จากหน่ว ยรับผิดชอบหลักของแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่รับผิดชอบ ตามข้อ 2.3 แล้วส่งผลดังกล่าวให้เจ้าภาพ
ขับเคลื่อนระดับนโยบายตามข้อ 2.1 ตามกรอบการรายงานที่ก าหนด  
 
 
 
 
 

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยปฏิบัติ 
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   2.3 หน่วยรับผิดชอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยในสังกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
กองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับ เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจ เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้องและเป็นไป 
ในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชน สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
สะดวกและรวดเร็ว 
 3.2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยน าผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมาทบทวนปรับปรุง
นโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลัก ปฏิบัต ิ

1. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (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 แ ล ะ
ประเมินผลที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  

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

 

3. รวบรวมผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน  
   จากหน่วยปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/      
   กิจกรรม และตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ แล้วรายงาน 
   ผลในภาพรวมไปยังเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
   ของกลยุทธ์ ตามข้อ 2.2 

1. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (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 
   และประเมินผลที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   ก าหนด  
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 จากผลการด าเนินการที่ผ่านมายังพบว่ามีหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัด  
ขาดการขับเคลื่อนติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จะเห็นได้ว่าในการติดตาม และประเมินผลในปัจจุบัน นอกจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ
จะต้องขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังต้องขับเคลื่อนติดตาม 
ประเมินผล ตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น า
ตัวชี้วัดเหล่านั้นมาก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 โดยเมื่อถึงรอบระยะเวลาในการรายงานผลของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากลข้างต้น 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะน าผลการด าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดไปรายงานตามกรอบการประเมินต่าง ๆ  
ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ ในการรวบรวมผลการด าเนินงาน และหน่วยที่เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

• แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน

การประเมิน

1. ระบบ eMENSCR

การประเมิน

- ประเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมิน

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

 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยรับผดิชอบหลัก 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

เป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  
ที่ได้น าเข้ามูลเข้าสู่ระบบ 
eMENSCR ไว้ โดยตรง 

 
 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
โดยส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ คัดเลือกตัวช้ีวัด 
ที่ส าคัญ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ และตัวช้ีวัด 
ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพื่อรายงานผลตามกรอบ 

แนวทางการประเมิน  
 
 
 

น าผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ที่ได้
ประเมินตามแผนปฏิบตัิ
ราชการส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปใช้ส าหรับการ
รายงานผลการด าเนินงานของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กรอบแนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานของกองบัญชาการศึกษา มีแนวทางการประเมินหลัก
อยู่ 2 แบบ ดังนี้ 
 - การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การจัดท ารายละเอียด : หน่วยรับผิดชอบหลักจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์ที่หน่วยรับผิดชอบ  
 2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จ านวน 2 ครั้ง คือ รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน  
และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผลและเก็บรวบรวมผล 
การด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1  หน่วยปฏิบัติ (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)  
      2.1.1 รายงานผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามรายละเอียดตัวชี้วัด  

ที่หน่วยรับผิดชอบหลักร้องขอ ตามระยะเวลาที่ก าหนด    
2.2  หน่วยรับผิดชอบหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์  

      2.2.1 รายงานผลการด าเนินการความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการด าเนินการตาม
รายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน จากหน่วยปฏิบัติ เพ่ือสรุปผล และรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด   
ไปยัง กองบัญชาการศึกษา ผ่าน กองบังคับการอ านวยการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 2.2.2 กองบังคับการอ านวยการ (ฝ่ายอ านวยการ 2) รวบรวมผลการด าเนินการ  
จากข้อ 2.2.1 รายงานเจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด    

2.3  เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์  
      2.3.1 รวบรวมผลการด าเนินการความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการด าเนินการ 

ตามรายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในแต่ละแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ที่รับผิดชอบจากหน่วยรับผิดชอบหลัก  
ไปยัง กองบัญชาการศึกษา ผ่าน กองบังคับการอ านวยการ ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด    

     2.3.2 กองบังคับการอ านวยการ (ฝ่ายอ านวยการ 2) รวบรวมผลการด าเนินการ  
จากข้อ 2.3.1 รายงานเจ้าภาพระดับนโยบาย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. ก.พ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เจ้าภาพระดับนโยบาย 
รวบรวมผลตัวช้ีวัดปี 2563 

ส่ง สยศ.ตร. 

ตร. อนุมัติแผนปฏิบตัิ
ราชการ ปี 64 

ตร. รายงานผลตามแผนฯ 
ของ ตร. ปีงบ 2563 

 ใน eMENSCR 

รายงานความก้าวหน้า 

รอบ 6 เดือน 

ตร. รายงานผล
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ 

หน่วยรับผดิชอบตัวช้ีวัด  
ส่งรายละเอียดตัวช้ีวัด  

(KPI Template) ปีงบ 2564 

พ.ย. 

บช.ศ. อนุมัติ
แผนปฏิบัตริาชการ  

ปี 64 

หน่วยรับผดิชอบหลัก 

รวบรวมผลตัวช้ีวัดส่ง
เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

รวบรวมผลตัวช้ีวัดส่ง
เจ้าภาพระดับนโยบาย 



72 
 

  

         แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดท ากรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยคัดเลือก
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สอดคล้อง  
กับตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล การด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุ ง  
พ.ศ. 2564 – 2565 และการประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (World Economic Forum 
(WEF)) และ (World Competitiveness Ranking (IMD)) ประกอบด้วย 3 - 6 ตัวชี้วัด โดยมีองค์ประกอบ 
การประเมิน  1) การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  ร้อยละ 70 และ  
2) การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 30 
 

ตารางกรอบการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน 
Performance Base (ร้อยละ 70) 3 - 5 ตัวช้ีวัด 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
Potential Base (ร้อยละ 30) 1 ตัวช้ีวัด 

- ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล โดยนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
มติ ครม. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda KPI) 
- ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ 
- ผลการด าเนินตามนโยบายส าคัญที่เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 
- ผลการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจ า 
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย ภารกิจในพ้ืนที่/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) 
     การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน 
(Digitalize Process) เพ่ือน าไปสู่การให้บริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) 
     การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง
กระบวนงาน หรือการให้บริการ (E Service) 
  • การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 15) 
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เม.ย. 

 
 

ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินตัวช้ีวัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ                 
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. ก.พ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขออนุมัติ ตร. กรอบแนวทางการประเมิน 

 

คัดเลือกตัวช้ีวัดตามกรอบแนวทาง 

การประเมิน 

จัดท าคู่มือและขออนุมัติ ตร.  
ในการประเมินผล 

รายงานความก้าวหน้า 

รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการด าเนินการ
ตัวช้ีวัดรอบ 12 เดือน 

ตร. สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ เสนอ นรม. 
หรือ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมายประเมิน และ
ส่งผลการประเมินฯ ให้ ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวม
ส่ง นรม. หรือ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมาย พร้อม
หน่วยงานอ่ืนต่อไป 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบหลัก 

ของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 
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ส่วนที่ 5 
 

ภาคผนวก 
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