
 
 
    

แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ ๔๔  ปีปี  
((พพ..ศศ..๒๕๕๕๒๕๕๕  --  ๒๕๕๘๒๕๕๘))  

ของของกองบัญชาการศึกษากองบัญชาการศึกษา  
 
 
 



ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการทุกส่วนราชการ  โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี  และในแต่ละปีงบประมาณ  
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของ     
ส่วนราชการ  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอ
ต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการแล้ว             
ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

 คณะรัฐมนตรี โดย นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่ค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่สมดุล มีความปรองดองสมานฉันท์ และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์  ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรี    
จัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี และให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินดังกล่าว  ทั้งนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)             
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติขึ้น   โดยยึดแนวทางการจัดท าแผนตามคู่มือการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ง ได้น าร่างยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
ร่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  กองบัญชาการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของ
กองบัญชาการศึกษาขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับค าแถลงนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ตลอดจน          
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของกองบัญชาการศึกษาบรรลุเป้าหมาย  
และบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป 

 

 
 

      กองบัญชาการศึกษา 



 

 

 

สารบัญ 

 

หน้า 

ค าน า 

สารบัญ  

บทน า………………………………………………………………………………….…………….…………………… ๑ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการศึกษา ๔         

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่กองบัญชาการศึกษาด าเนินการ       ๑๐ 

ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษา……………………………………………………………………..…………                     ๑๙ 

ภาคผนวก 

 ผนวก ก    โครงสร้างกองบัญชาการศึกษา 

 ผนวก ข    ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  

      กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

ความเป็นมา 
 

๑.  มาตรา  ๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
ก าหนดให้การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  รวมทั้งให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖ 
บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท า แผน     
นิติบัญญัติ และปฏิบัติราชการเพ่ือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา  ๔  ปี  โดยก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการในการปฏิบัติราชการ  และสั่งการให้ส่วนราชการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหมวด
ดังต่อไปนี้ 
 หมวด ๑  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามมาตรา  ๖(๗)  มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 หมวด ๓  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ตามมาตรา  ๑๔  ให้จัดท าเป็น
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ๔  ปี  ตามมาตรา  ๑๓  โดยมีสาระส าคัญ  คือ การก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงาน  ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ               
ที่จะต้องใช้  ระยะเวลาด าเนินการ  และการติดตามประเมินผล และตามมาตรา  ๑๖  ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า   
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  ซึ่งสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ตามมาตรา  ๑๓ 
 หมวด ๘  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามมาตรา  ๔๖, ๔๗  และ  ๔๘ 

๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘  
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน   นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๔. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ มีหลักการบนพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และได้มอบหมายให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐน าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป 

๕. ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ประกาศ      
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔  ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดน ายุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงาน พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติราชการรองรับตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป  



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๓ 

 

๖. ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรองรับและติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการฯที่ก าหนดไว้ 
 ๗. กองบัญชาการศึกษาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ๔ ปี   พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ให้มีความ
สอดคล้องกับค าแถลงนโยบายของรัฐบาล  แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ    
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา ตลอดจนการติดตามและประเมินผล    
การปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ยังเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
และการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
 
 

ความส าคัญ 
 

๑. กองบัญชาการศึกษา  ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และ
กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)  ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ให้รองรับและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งการก าหนดดังกล่าวผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติยึดถือวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์นั้นฯ ในรอบ  ๔  ปี  เป็นกรอบใน
การด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 

 ๒. แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศึกษา มีความสอดคล้อง
กับค าแถลงนโยบายของรัฐบาล  แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ     
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และในแต่ละ
ปีงบประมาณก็จะมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณรองรับ   โดยก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
เป้าหมาย  การให้บริการหน่วยงาน  เป้าหมายผลผลิต  ตัวชี้วัด  และงบประมาณแต่ละผลผลิตที่เป็นระบบและชัดเจน  
ให้มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต 
กิจกรรมและตัวชี้วัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓. กองบัญชาการศึกษาได้ก าหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรมของผลผลิต 
ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าของบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณ  



 

 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม 
และยุทธศาสตร์ 

ของกองบัญชาการศึกษา     
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการศึกษา     
 

๑. วิสัยทัศน์   

  “เป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นต ารวจมืออาชีพ” 
         ต ารวจมืออาชีพ  ต้องเป็นข้าราชการต ารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ท า

และต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งส าคัญ
ที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า นายที่แท้จริงของข้าราชการต ารวจคือประชาชนทั้งประเทศ 

 

๒. พันธกิจ   

  ๑. เป็นฝ่ายอ านวยการด้านยุทธศาสตร์ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการวางแผนควบคุม ตรวจสอบ         
ให้ค าแนะน า และเสนอแนะการปฏิบัติงานอ านาจหน้าที่ของกองบัญชาการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด  
 ๒. วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการต ารวจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนก ากับดูแล
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 ๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
 ๔.  ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนาข้าราชการต ารวจ เพ่ือก าหนด
ทิศทางและมาตรฐานเป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ    
 ๕. ด าเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับราชการต ารวจ และจัดฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง    ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 ๖. ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ระบบ รูปแบบ  เทคนิค 
วิธีการเรียนการสอน และ ฝึกอบรมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนฝึกอบรม และ  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒน า
มาตรฐานทางด้านวิชาการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการศึกษาอบรมของหน่วยงาน
อ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 ๗. ด าเนินการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการต ารวจ   
 ๘.  ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในกิจการของต ารวจ   
 ๙.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 ๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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๓. ค่านิยม 

 ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการ
พิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพ่ือก ากับให้บุคลากรใน
องค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่ 

-สมรรถนะ          (Competency)            
-สุจริต เปน็ธรรม    (Overall  Fairness)  
-ประชาชนเปน็ศนูย์กลาง  (People Oriented)    
-บริการด้วยใจ     (Service Mind)    

 

 สมรรถนะ  (Competency) หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคล
ให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  

 สุจริต เป็นธรรม (Overall  Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค      
เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้   

 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง   การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ  
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอ านวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  

 บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง  การมีจิตส านึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
อย่างเท่าเทียมกัน 

 
๔. ยุทธศาสตรก์องบัญชาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
      ประกอบด้วย  ๓  ยุทธศาสตร์ ที่ส าคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
เป้าประสงค์  ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์            ๑.๑.๑ เพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อ  
      ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจส าคัญ ดังนี้ 
     ๑) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 

       ๒) เตรียมความพร้อมขององค์กรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
      

เป้าประสงค์  ๑.๒ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์            ๑.๒.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ 
         ให้มีประสิทธิภาพ 

 ๑.๒.๒ ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการด าเนินงานให้แก่ประชาชนได้รับรู้ 
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เป้าประสงค์  ๑.๓ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ 
   กลยุทธ์              ๑.๓.๑. น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
       ๑.๓.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการ 

      เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
      ๑.๓.๓ ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ ที่ทันสมัย            

     ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
      ๑.๓.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ 
    
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : การพัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
 เป้าประสงค์  ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์กรต ารวจ  

 กลยุทธ์              ๒.๑.๑ น ามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับ   
      ข้าราชการต ารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

               ๒.๑.๒  เสริมสร้างภาพลักษณ์ของต ารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน 
               ๒.๑.๓  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลักภาระหน้าที่    
                                 ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 

               ๒.๑.๔  เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการต ารวจในทุกระดับ 
 
 เป้าประสงค์  ๒.๒  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
      - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของต ารวจ 

กลยุทธ์              ๒.๒.๑  ให้ความส าคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส    
                                สามารถตรวจสอบได้ 

 
 เป้าประสงค์  ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน 
      -  มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
 กลยุทธ์  ๒.๓.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
     ตามมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
   ๒.๓.๒ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม  
             จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
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 เป้าประสงค์  ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้  
                                   เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
       กลยุทธ์             ๒.๔.๑ ก าหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้  
                                            เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 ๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ ๑ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ 
   ๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์  
     มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูล    
     ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

             
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
 เป้าประสงค์   ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 กลยุทธ์           ๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   ๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดท าแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล 
     การปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ   
  ๔.๑.๓ พัฒนาองค์กร และโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
 เป้าประสงค์   ๔.๒ ผู้มีส่วนเกีย่วข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ   
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 กลยุทธ์            ๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน 
   ๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
   ๔.๒.๓ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน             
            ที่มีประสิทธิภาพ 
   ๔.๒.๔ จัดท าและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
   ๔.๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
    ๔.๒.๖ สร้างจิตส านึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการท างาน โดยค านึงถึง        
          ความคุ้มค่า และต้นทุนในการท างานเพ่ือให้ผลงานมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
         

เป้าประสงค์    ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์       ๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ  
    ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการตรวจราชการ 
  ๔.๓.๒ ก าหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ท าการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์อุปกรณ์   
    เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๔.๓.๓ สร้างจิตส านึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง 



 

แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๙ 

 

      เป้าประสงค์    ๔.๔ ข้าราชการต ารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ และน าระบบเทคโนโลยี              
                  มาใช้ในการบริหารจัดการ    
 กลยุทธ์      ๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน    
     ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
   ๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความครอบคลุม 
                                            และต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

                      ๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
     อ่ืน ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 
 

๕. ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษา 
 ๕.๑ ยุทธศาสตร์การสรรหาและคัดเลือก 
 ๕.๒ ยุทธศาสตร์การศึกษาฝึกอบรม 
 ๕.๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ที่กองบัญชาการศึกษาด าเนินการ 
 



 

 แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๑๑ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที ่๑ ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ) 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.๑ ภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
     

๑) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ 
ผู้ก าหนดนโยบาย 

X 
 

 

X+Y 
 

X+๒Y 
 

X+๓Y 
 

บก.อก. 
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมและ

พัฒนาคุณธรรม 
บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๒)  เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      
 

บก.อก. 
(ฝอ.๕ บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๑.๒ มีระบบและ
กระบวนงาน 
ที่ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๑) ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงาน
ของหน่วยงานรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ    
๒) ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการ  
ในการด าเนินงานให้แก่ประชาชนได้รับรู้ 
      

จ านวน
กระบวนงาน 
ที่ได้รับการปรับปรุง
พัฒนา 

X X+Y X+๒Y X+๓Y ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 



 

 แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๑๒ 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ) 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.๓ มีเทคโนโลยี 
อุปกรณ์ และ 
เครื่องมือพิเศษ 
รวมทั้งระบบ
สารสนเทศ 
อัจฉริยะ 
  

 ๑) น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๒) พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

๑.จ านวนระบบ
สนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานที่
ทันสมัยมี 
ประสิทธิภาพ 
ที่สมบูรณ์และ 
ครบถ้วน    
๒. ร้อยละของ 
ครุภัณฑ์ 
ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้
ที่มีอยู่และจัดหา 
ได้ตามกรอบ 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 

X+๑ 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 

X+๑ 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 

X+๑ 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

 

บก.อก. 
(ฝอ.๖ บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๓) ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ ที่ทันสมัยให้    
เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

บก.อก. 
(ฝอ.๓ บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

  
๔) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 



 

 แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๑๓ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  : การพัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที ่๒ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ) 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒.๑. สังคมและ
ประชาชนเชื่อมั่น
ต่อองค์กรต ารวจ 

๑) น ามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบมาบังคับใช้กับข้าราชการ
ต ารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
 
 

ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อ      
การปฏิบัติงานของ 
ต ารวจ 

 
 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ บก.อก. 
(ฝอ.๔ บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๒) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือ
ศักดิ์ศรี จริยธรรมและหลักภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
๓) เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการต ารวจในทุกระดับ 
 
 
 
 

ร้อยละความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อ      
การปฏิบัติงานของ 
ต ารวจ 

 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ บก.อก. 
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมและ

พัฒนาคุณธรรม 
บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 



 

 แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๑๔ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ) 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒.๒ มี
กระบวนงานที่
โปร่งใส  
มีมาตรฐาน     
   - มีกระบวนงาน 
ที่มาตรฐาน เป็นที ่
ยอมรับของ
ประชาชน และ 
หน่วยงานต่าง ๆ 

๑) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

จ านวนของ

กระบวนงานที่ 

ปรับปรุงแก้ไขให้ 

โปร่งใส และมี

มาตรฐานตาม

แผนงานที่ก าหนด 
 

X X+๑ X+๒ X+๓  ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๒) เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มี

วินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณของต ารวจ 

     
 

บก.อก. 
(ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรมและ

พัฒนาคุณธรรม 
บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๒.๓ บุคลากร
และหน่วยงาน 
มีครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์
ยานพาหนะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
เพียงพอ ตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

๑) ก าหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์  
ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศที่ทันสมัย   มีความเหมาะสม  
ตามมาตรฐาน ที่ก าหนด 
๒) จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ  
ตามข้อ ๑) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง      
ครบถ้วน ตรงต่อการใช้ประโยชน์ มีความ 
สะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และ 
สามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก 

ร้อยละของ
ครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ที่มีอยู่และจัดหาได้
ตามกรอบ  

X X+๑ X+๒ X+๓ บก.อก. 
(ฝอ.๓ บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 



 

 แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๑๕ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที ่๔ ความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจต่อการบริหารงาน 
 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ) 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔.๑ การบริหาร
โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

๑) การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผน
ยุทธศาสตร์  

ค่าคะแนนตามผล 
การปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  

๓.๐ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ บก.อก. 
(ฝอ.๒ บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๒) พัฒนาระบบการจัดท าแผนงานงบประมาณ  
ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ   
 

บก.อก. 
(ฝอ.๒ บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๓) พัฒนาองค์กร และโครงสร้างองค์กรให้มี
ความสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง 
     
 
 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.๑ บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 



 

 แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๑๖ 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ) 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔.๒ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและ  
ประชาชน
ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ
ต่อการ 
บริหารงานของ 
ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ 

๑) สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจ 
ต่อการปฏิบัติงาน 
๒) สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เอ้ือต่อการ    
ปฏิบัติงาน 
๓) วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ 
ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน     
ที่มปีระสิทธิภาพ  
 

ร้อยละของผู้มีส่วน 
เกีย่วข้อง 
(ประชาชน/ต ารวจ/
องค์กร)  มีความ 
พึงพอใจต่อการ
บริหารงานของ
ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติที่มีความ
รวดเร็วและมีความ 
เสมอภาคกัน 
 
 

๖๐ 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 

 

๗๕ 
 
 
 
 
 
 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๔) จัดท าและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร 

บก.อก. 
(ฝอ.๒ บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๕) ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
และจิตใจ 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๖) สร้างจิตส านึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและ
อุทิศตนในการท างาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
และต้นทุนในการท างานเพ่ือให้ผลงาน
มูลค่าเพ่ิมข้ึน   
 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 



 

 แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๑๗ 

 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ) 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔.๓กระบวนการ 
บริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร
มนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการ
ตรวจราชการ  
 

ระดับความส าเร็จ 
ตามแผนการ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารด้าน 
ยุทธศาสตร์ ด้าน
งบประมาณ ด้าน 
ทรัพยากรมนุษย์  
ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ด้านการตรวจ
ราชการ 

X 
 
 
 

X 
 

X X  
 

บก.อก. 
(ฝอ.๑ , ๒ 
และ ๖  
บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๒) ก าหนดแผนการจัดหาและทดแทน สถานที่
ท าการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จ าเป็นและเพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  
  

บก.อก. 
(ฝอ.๑ และ ๓  

บก.อก.) 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

๓)  สร้างจิตส านึกของบุคลากรในการใช้
งบประมาณ ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง   
 
 
 
 
 
 
 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 

ทุก บก.หรือ
เทียบเท่าใน
สังกัด บช.ศ. 



 

 แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๑๘ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.(ร้อยละ) 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔.๔ ข้าราชการ
ต ารวจมี
สมรรถนะสูงใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
และน าระบบ
เทคโนโลยี            
มาใช้ในการ
บริหารจัดการ   

๑) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม   
ทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน ยุทธศาสตร์
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
๒) พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความครอบคลุมและ 
ต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
๓) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศกึษา และหน่วยงานอื่นๆ      
ในกระบวนการยุติธรรม 
 

๑. ร้อยละของ
ข้าราชการต ารวจ 
ที่ได้รับการพัฒนา      
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ ด้าน
ภาควิชาการ  
และภาคปฏิบัติการ 
ให้มีความพร้อม  
ทั้งก่อนและขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สศป. สศป. , วตร. 
และ  

บก.ฝรก. 

๒. ร้อยละความ  
พึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อ
ผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ 
ต ารวจที่ผ่านการ
พัฒนาความรู้ และ
ทักษะที่เกี่ยวข้อง        

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕   



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษา 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑  : การสรรหาและคัดเลือก 

 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี 
คุณภาพ ความรู้ ความสามารถ  
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม   
ตรงความต้องการของหน่วย    
๒. เพ่ือให้การด าเนินการ 
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งเป็นไปอย่างเป็นระบบ 
โดยยึดหลักการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 
 
 

๑. บูรณาการการปฏิบัติและสร้างกลไก
ความร่ วมมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยง าน เ พ่ื อ
ประชาสัม พันธ์และจู ง ใจ ให้บุคคลที่ มี
คุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความ
ศรัทธา สนใจเข้ามาสมัครรับการสรรหา
และคัดเลือกเป็นข้าราชการต ารวจ 
๒. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งอย่างแท้จริง โดยยึด
หลักการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
๓. สร้าง ก าหนด ตรวจสอบ ประเมิน 
พัฒนา ปรับปรุง วิธีการและกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งต่างๆ ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล 
 

จ านวนผู้ผ่านการสรรหา
และคัดเลือกได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของ
อัตราที่ ตร.อนุมัติ    
 
 

 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
กส. 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๑ 

 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

 
 
 
 

๔. ลดขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้ารับการ
สอบแข่งขันและคัดเลือก เพ่ือน าไปสู่การ
ให้บริการที่มีคุณภาพกับประชาชนผู้ขอรับ
บริการ และข้าราชการต ารวจในสังกัด 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๕. จัดท าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การสอบในเว็บไซต์ของกองการสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๒ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  : การศึกษาฝึกอบรม 

 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. การศึกษาอบรมบุคลากรต ารวจ
กระจายไปอย่างทั่วถึงทุกระดับและ
ทุกพ้ืนที่ของหน่วยปฏิบัติ อย่างมี
ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และ   
มีทิศทางที่ชัดเจน 

๑. หน่วยงานในสังกัด ตร. ที่มพัีนธกิจ    
ด้านการให้การศึกษาอบรมต ารวจเข้ามา   
มีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์
การศึกษาของ ตร. (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)     
๒. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของ ตร. 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
 

๑. จ านวนหน่วย

ฝึกอบรม ตร. ที่มี

แผนงานตามแนวทาง

ยุทธศาสตร์การศึกษา

ของ ตร.   

(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)  

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สศป. 

 

 

๒. มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานและการ
ปรับปรุงพัฒนา
ยุทธศาสตร์การศึกษา
ของ ตร. 
 
 
 
   

๑ ครั้ง 
 

๑ ครั้ง 
 

๑ ครั้ง 
 

๑ ครั้ง 
 

 

 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๓ 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒.  ให้สถานศึกษามี ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้มีความพร้อมในการ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

๑. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้  และเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาภายในที่ ดี  พร้อมทั้ ง
ถ่ายทอดไปสู่หน่วยฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดความรู้          
ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 
๒. หน่วยฝึกอบรมตรวจสอบและทบทวนการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาอบรมของตนเอง  ทั้ง
ระบบเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 

๑. คู่มือการประกัน
คุณภาพภายในของ 
ตร. ส าหรับหน่วย
ฝึกอบรม ตร. 
 

    หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สศป. 

 

๒. มีโครงการ/ ประชุม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ 
 

     

๓. มีระบบตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 
 

     

๔. มีรายงานการศึกษา
ตนเอง (SSR)  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๔ 

 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

  ๕. มีรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

     

๖. มีการประชุม/
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางการประเมิน
คุณภาพ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๕ 

 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๓. ให้การศึกษาอบรมข้าราชการ
ต า ร ว จ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และเอาใจใส่ในการ
ให้บริการประชาชนทุกคนเสมือน
ญาติ ขอ งตน เ อง  มี คุณ ธ ร รม /
จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ เลิก
พฤติการณ์ใช้อ านาจหน้าที่ที่ผิด
กฎหมายและไม่เหมาะสม 
 

๑. ให้การศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการ
ต ารวจทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนที่มี
หน้าที่ให้บริการประชาชน ให้มบีุคลิกภาพที่ดี  
มีกริยามารยาทและการใช้ค าพูดต่อประชาชน
ผู้รับบริการเป็นอย่างดี โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
๒. ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการต ารวจ  
ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณต ารวจให้กับข้าราชการ
ต ารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับชั้น 
 
 
 

๑. จ านวนข้าราชการ

ต ารวจที่ผ่านการ

ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนา

ความรู้และบุคลิกภาพ  

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สศป. 

 
หน่วยปฏิบัติ 

วตร. , บก.ฝรก. 
และ ศูนย์ฝึกอบรม

ต ารวจ 
ในสังกัด ตร. 

 
 

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๖ 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
การจัดการความรู้ของครูฝึก 
อย่างเป็นมืออาชีพ เพ่ือก้าวสู่ระดับ
สากลและให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

สร้างมาตรฐานครูฝึกให้มีความรู้และทักษะ
ในระดับก้าวหน้า เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพัฒนาความคิด
แบบสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จ านวนครูฝึกที่เข้า
รับการฝึกอบรม   

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.ฝรก. 

 
 
 ๒. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับการฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๗ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  : การบริหารจัดการ 

 
 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับบริการจากการปฏิบัติงาน
ของ  บช.ศ.ได้รับการบริการและ
อ านวยความสะดวกจนเป็นที่พึง
พอใจ 
 

๑. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัด บช.ศ. ให้มี
ความรู้ และเข้าใจงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างถ่องแท้ 
๒. จัดระบบการอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ บช.ศ. อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และใช้เทคโนโลยี
ในการจัดเก็บข้อมูลในการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
๔. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆในสังกัด บช.ศ.  เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้งานในความรับผิดชอบ
ของทุกหน่วยงานในสังกัด บช.ศ. 
 
 
 
 

๑. ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการใช้
บริการ บช.ศ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.อก. 

 

 

๒. จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการจากการใช้
บริการ บช.ศ. 

เท่ากับ 
๐ 
 

เท่ากับ 
 ๐ 
 

เท่ากับ 
๐ 
 

เท่ากับ 
๐ 
 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๘ 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ
บริหารจัดการของ กส.   ในทุกๆ
ด้าน ที่มีระบบ โปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

เสริมสร้างความรู้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ของข้าราชการต ารวจในสังกัด กส. ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดย
มุ่งเน้นงานด้านการสรรหาและคัดเลือก 
เพ่ือให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกมี
ระบบ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด กส. 
เข้ารับการอบรม  

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
กส. 

 

 

      

๓. เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในงานด้าน
การศึกษาฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 

ให้การศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการ
ต ารวจทุกระดับชั้นให้สอดคล้องกับงาน 
ด้านการให้การศึกษาอบรม และมีโครงการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่ครู
อาจารย์ ครูฝึกของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
 
 

จ านวนข้าราชการ
ต ารวจที่ผ่านการอบรม
ประชุมสัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้        
ในแต่ละปีงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สศป. 

 
หน่วยปฏิบัติ 

วตร. , บก.ฝรก. 
และ ศูนย์ฝึกอบรม

ต ารวจ 
ในสังกัด ตร. 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๒๙ 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔. เพ่ือให้บุคลากรภายใน

หน่วยงานเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กันในองค์กร และสร้างความ

ร่วมมือในการพัฒนางานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

พัฒนา และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพบุคลากร
ในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมืออาชีพและเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงาม 

จ านวนข้าราชการ
ต ารวจที ่เข้ารับการ
อบรม  

    หน่วยรับผิดชอบหลัก 
ทุก บก. หรือเทียบเท่า    

ในสังกัด บช.ศ. 
 

 

      

๕. เพ่ือพัฒนาครู-อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
เป็นมืออาชีพ 
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็ง    
ในกระบวนการบริหารจัดการของ
อาจารย์ต ารวจมืออาชีพ 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
     ๑.๑ โครงการศึกษาดูงาน อบรม 
ประชุม และสัมมนา 
    ๑.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 
     ๑.๓ สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
     ๑.๔ สนับสนุนโครงการด้านงานวิจัย
หรืองานแปล 
 
 

     หน่วยรับผิดชอบหลัก 
กอจ. 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๓๐ 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

 ๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน          
    ๒.๑ การปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้
สอดคล้องและทันต่อสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
     ๒.๒ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเพ่ิมทักษะตาม
ลักษณะงาน 
     ๒.๓ การพัฒนาสื่อการสอนและอุปกรณ์
ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 
๓. ส่งเสริมบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     หน่วยรับผิดชอบหลัก 
กอจ. 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๓๑ 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๗.ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการบริหาร
จัดการของ  บช.ศ.  ในทุกๆ ด้าน  ทีม่ี
ระบบ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
๘. การใช้อ านาจและการปฏิบัติ
ตามแผน ตร.และ บช.ศ. เป็นไป
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๙. พัฒนาข้าราชการต ารวจใน
สังกัด บช.ศ. อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง สอดรับกับงาน 
แต่ละด้านของ บช.ศ. 
 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจ โดย
มุ่งเน้นข้าราชการต ารวจ ชั้นประทวน และ 
รอง สว. ให้ได้รับการฝึกอบรมองค์ความรู้ที่
จ าเป็น  ในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และ
มุ่งเนน้การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หน่วยงานและผู้รับบริการ 
 

จ านวนข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน 
และ รอง สว. ในสังกัด 
บช.ศ.ได้รับการ
ฝึกอบรม องค์ความรู้ 
ที่จ าเป็น       
 
 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๖๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๖๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๖๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๖๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.อก. 

หน่วยปฏิบัติ 
ทุก บก. หรือเทียบเท่า    

ในสังกัด บช.ศ. 
 

      

๒. ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณต ารวจ ให้กับข้าราชการ
ต ารวจทุกระดับชั้น  

  

จ านวนข้าราชการ
ต ารวจทุกระดับชั้นใน
สังกัด บช.ศ.ได้รับการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจ    

 

 

 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๖๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๖๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๖๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๖๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.อก. 

หน่วยปฏิบัติ 
ทุก บก. หรือเทียบเท่า    

ในสังกัด บช.ศ. 
 

 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๓๒ 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

 ๓. ส่งเสริมสวัสดิการที่ดีแก่ข้าราชการ

ต ารวจ และครอบครัว 

 

ระดบัความพึงพอใจของ
ขา้ราชการต ารวจ บช.ศ. 
ต่อการส่งเสริมสวสัดิการ
ท่ีดีแก่ขา้ราชการต ารวจ 
และครอบครัว              
 
 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.อก. 

หน่วยปฏิบัติ 
ทุก บก. หรือเทียบเท่า    

ในสังกัด บช.ศ. 
 

      

๔. ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจมีสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจแข็งแรง พร้อมปฏิบัติ

หน้าที่เสมอ 

ระดับความพึงพอใจ
ของข้าราชการต ารวจ 
บช.ศ. ต่อการส่งเสริม
ให้มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจแข็งแรง 
พร้อมปฏิบัติหน้าที่    

 

 

 

   

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก 
บก.อก. 

หน่วยปฏิบัติ 
ทุก บก. หรือเทียบเท่า    

ในสังกัด บช.ศ. 
 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา หน้า ๓๓ 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ 

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๐. ประสานความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้
การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๑๑. เพ่ือสร้างความใกล้ชิดในกลุ่มผู้
เข้ารับการอบรมระหว่างการอบรม
ใน สบร. 
 
 

๑. จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย 
และสหรัฐอเมริกา 
๒. ประสานงานกับฝ่ายสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรองค์ความรู้ ,
เอกสาร และการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๓. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความใกล้ชิดใน
กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
        

๑. ไม่มีความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 
๒. ความพึงพอใจของ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามแบบการประเมิน 
๓.ความปลอดภัยของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๔. ความพึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม   
 

    หน่วยรับผิดชอบหลัก 
สบร. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

ภาคผนวกภาคผนวก  

  

  

  

  



  

  

ผนวกผนวก  กก  
โครงสร้างกองบัญชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศึกษา 

 

โครงสร้างกองบัญชาการศึกษา 

ประกอบด้วย  หน่วยงานในสังกัด   ๖  กองบังคับการ   และ  ๑  กลุ่มงานอาจารย์   ได้แก่  
๑. กองบังคับการอ านวยการ (บก.อก.) 
๒. ส านักการศึกษาและประกันคุณภาพ (สศป.) 
๓. วิทยาลัยการต ารวจ (วตร.) 
๔. กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง (บก.ฝรก.) 
๕. กองการสอบ (กส.) 
๖. สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (สบร.) 
๗. กลุ่มงานอาจารย์ (กอจ.) 
 

  

 
 

ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒    
และระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒   
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๗  กันยายน ๒๕๕๒) 

 

http://www.edupolice.org/edu_P/file/0%5b1%5d.pdf
http://www.edupolice.org/edu_P/file/0%5b1%5d.pdf


 

 

 

 

 

ผนวก ข    ผนวก ข      
ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 

  
  



แผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของกองบัญชาการศกึษา   

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ ๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี

    ประเด็นนโยบายที่ ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 

    เป้าหมายเชิงนโยบาย :  

       -ประชาชนทุกระดับได้รับการปฏิบัติและบังคับใช้ทางกฎหมายด้วยความเสมอภาค

และเป็นธรรม 

    เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน :  

     -ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินและได้รับความคุม้ครอง 

ตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

 
 
แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม  

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมัน่ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และมคีวามศรัทธาตอ่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

ความเชื่อมโยงแผนบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



หนา้ที ่1

วสิยัทัศน์

พันธกิจ

2. บังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยติุธรรม ใหบ้ริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภบิาล

4. ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สร้างเครือขา่ยชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนใหม้ส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของสังคม

5. พัฒนาบุคลากรใหม้คีวามเป็นมอือาชีพ เพือ่สร้างความเขม้แขง็ขององค์การ

6. ปฏบิัติภารกจิและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์

แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กลยทุธ์/

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน วธิีด าเนินการทีก่ าหนดในแผนบริหารราชการแผ่นดนิ
นโยบายที ่8 นโยบายการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่

ประเด็นนโยบายที ่8.2 กฎหมายและการยติุธรรม

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 8.2(2) ประชาชนทุกระดับ
ได้รับการปฏบิัติและบังคับใช้ทางกฎหมายด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรม

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : - ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคและ
เป็นธรรม

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : - ประชาชนมคีวามปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยา่งเสมอ
ภาคและเป็นธรรม

8.2.13 จดัใหม้กีลไกการบริหารจดัการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมแบบครบวงจรทีส่อดคล้องกบัความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ที่

PLN52RDOC1001_SHEET1  ขอ้มลู ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ข ัน้ทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏบิตักิรม : 25007 ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำตหิน่วยปฏบิตั ิ: 250070000025 ส ำนกังำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำติ

(ผูพ้มิพร์ำยงำน : พล.ต.ต.จ ำนงค ์ รตันกลุ   วนัที ่: 17 ตลุำคม 2554  เวลำ : 11:03:46)

3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรใหเ้ป็นทีเ่ชื่อมัน่และศรัทธา

สว่นราชการไม่สงักัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

“เป็นต ารวจมอือาชีพ เพือ่ความผาสุกของประชาชน”

1. ถวายความปลอดภยัส าหรับองค์พระมหากษัตริย ์พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ใหบ้ังเกดิประสิทธิภาพสูงสุด



รายการ ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกง
ปม.

รวม งปม. นอกง
ปม.

รวม งปม. นอกงปม. รวม

นโยบายที ่8 นโยบาย
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองทีดี่

   54,006.2161               -          54,006.2161      68,130.0588                    -          68,130.0588        70,071.6722       -         70,071.6722      70,264.2375        -      70,264.2375      262,472.1846               -       262,472.1846

ประเด็นนโยบายที ่8.2 
กฎหมายและการยุติธรรม

   54,006.2161               -          54,006.2161      68,130.0588                    -          68,130.0588        70,071.6722       -         70,071.6722      70,264.2375        -      70,264.2375      262,472.1846               -       262,472.1846

ภารกจิพืน้ฐาน    54,006.2161               -          54,006.2161      68,130.0588                    -          68,130.0588        70,071.6722       -         70,071.6722      70,264.2375        -      70,264.2375      262,472.1846               -       262,472.1846

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง : - ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินและได้รับ
ความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

   41,306.2391               -          41,306.2391      54,943.3573                    -          54,943.3573        56,220.6466       -         56,220.6466      55,684.1708        -      55,684.1708      208,154.4138               -       208,154.4138

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน : -ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินและได้รับ
ความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

   41,306.2391               -          41,306.2391      54,943.3573                    -          54,943.3573        56,220.6466       -         56,220.6466      55,684.1708        -      55,684.1708      208,154.4138               -       208,154.4138

PLN52RDOC1001_SHEET2  ขอ้มูล ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ขัน้ทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏิบัติกรม : 25007 ส านักงานต ารวจแห่งชาติหน่วยปฏิบัติ : 250070000025 ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ

(ผู้พิมพ์รายงาน : พล.ต.ต.จ านงค์  รัตนกุล   วนัที่ : 17 ตุลาคม 2554  เวลา : 11:03:46)

หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556 ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2554-2557



รายการ ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกง
ปม.

รวม งปม. นอกง
ปม.

รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556 ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2554-2557

ผลผลิต/โครงการ : การ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สินของ
ประชาชน

   41,306.2391               -          41,306.2391      54,943.3573                    -          54,943.3573        56,220.6466       -         56,220.6466      55,684.1708        -      55,684.1708      208,154.4138               -       208,154.4138

ร้อยละ 80 80 80 80<<ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : 
ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินและมีความ
ศรัทธาต่อการปฏิบัติงาน
ของเจา้หน้าทีต่ ารวจไม่
น้อยกวา่>>



ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม รวม

นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกจิการ
บา้นเมอืงที่ดี

        54,006.2161               -         54,006.2161        68,130.0588                 -        68,130.0588       262,472.1846

ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและ
การยุติธรรม

        54,006.2161               -         54,006.2161        68,130.0588                 -        68,130.0588       262,472.1846

ภารกจิพื้นฐาน         54,006.2161               -         54,006.2161        68,130.0588                 -        68,130.0588       262,472.1846

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง : - 
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม

        41,306.2391               -         41,306.2391        54,943.3573                 -        54,943.3573       208,154.4138

เปา้หมายการใหบ้ริการหนว่ยงาน : - 
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม

        41,306.2391               -         41,306.2391        54,943.3573                 -        54,943.3573       208,154.4138

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

        41,306.2391               -         41,306.2391        54,943.3573                 -        54,943.3573       208,154.4138

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นในความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินและมคีวามศรัทธาต่อการ
ปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่ต ารวจไมน่อ้ย
กว่า>>

ร้อยละ 80 80

(ผูพ้มิพร์ายงาน : พล.ต.ต.จ านงค ์ รตันกลุ   วนัที ่: 17 ตลุาคม 2554  เวลา : 11:03:46)

PLN52RDOC1001_SHEET3  ขอ้มูล ณ ปี :2555 Version : 1A.3 ข ัน้ทบทวนแผน(1) >> หน่วยปฏบิตักิรม : 25007 ส านกังานต ารวจแหง่ชาตหิน่วยปฏบิตั ิ: 250070000025 ส านกังานผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาติ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ หน่วย : ลา้นบาท(ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ
ค่าเปา้หมายของตวัชี้วัด ปงีบประมาณ 2554 ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 

2554-2557



หนา้ที ่1

กพร. 03

รายการ เปา้หมายบริการกระทรวง /เปา้หมาย
บริการหน่วยงาน /

ชือ่ตวัชีว้ัด ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

เปา้หมายเชิงนโยบาย : 
8.2(2) ประชาชนทกุระดับ
ได้รับการปฏบิติัและบงัคับ
ใช้ทางกฎหมายด้วยความ
เสมอภาคเทา่เทยีม และเปน็
ธรรม

       54,943.3573                     -          56,220.6466                -          55,684.1708                  -          55,735.5254                     -        222,583.7001                 -   

ปงีบประมาณ 2555-2558

นโยบายที่ :8 นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี

ประเดน็นโยบายที่ :8.2 กฎหมายและการยุตธิรรม

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556 ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2558



หนา้ที ่2

กพร. 03

รายการ เปา้หมายบริการกระทรวง /เปา้หมาย
บริการหน่วยงาน /

ชือ่ตวัชีว้ัด ผลผลิต-โตรง
การ /กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ 55 56 57 58 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

ปงีบประมาณ 2555-2558

นโยบายที่ :8 นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี

ประเดน็นโยบายที่ :8.2 กฎหมายและการยุตธิรรม

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ปงีบประมาณ 2555 ปงีบประมาณ 2556 ปงีบประมาณ 2557 ปงีบประมาณ 2558

ภารกิจพืน้ฐาน        54,943.3573                     -          56,220.6466                -          55,684.1708                  -          55,735.5254                     -        222,583.7001                 -   

เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง : - 
ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม

       54,943.3573                     -          56,220.6466                -          55,684.1708                  -          55,735.5254                     -        222,583.7001                 -   

       54,943.3573                     -          56,220.6466                -          55,684.1708                  -          55,735.5254                     -        222,583.7001                 -   ส านกังาน
ต ารวจ
แหง่ชาติ

       54,943.3573                     -          56,220.6466                -          55,684.1708                  -          55,735.5254                     -        222,583.7001                 -   

กิจกรรม : การปอ้งกันปราบปราม
อาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

        1,738.6120                     -           1,083.6728                -           1,131.4370                  -           1,182.0855                     -           5,135.8073                 -   

กิจกรรม : การปอ้งกันปราบปราม
อาชญากรรม

       46,095.2125                     -          47,186.5431                -          47,046.4017                  -          48,994.9879                     -        189,323.1453                 -   

กิจกรรม : การชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์            172.9208                     -              172.9208                -              172.9208                  -              172.9208                     -              691.6832                 -   

กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ         2,008.2412                     -           1,891.9642                -           1,937.5804                  -           1,238.2783                     -           7,076.0640                 -   

กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

           667.7247                     -              558.8650                -              447.2603                  -              455.9694                     -           2,129.8194                 -   

กิจกรรม : การบริหารจัดการ         4,260.6461                     -           5,326.6808                -           4,948.5706                  -           3,691.2836                     -          18,227.1809                 -   

เปา้หมายการใหบ้ริการหนว่ยงาน : - 
ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม

ผลผลิต/โครงการ : การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของ
ประชาชน



 
 
 
 
 
 
 

 

 

งานแผนงาน 
ฝ่ายอ านวยการ ๒  

กองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการศึกษา 




