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•

คำนำ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1
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ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้ง คำแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(Causal Relationship : XYZ) โดยมีส าระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป
กองบัญชาการศึกษา ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รองรั บ แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการศึกษา และเป็นเครื่องมือ
สำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บรรลุ
ผลสำเร็จตามกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา มีหน้าที่ในการศึกษา ทำความเข้าใจ แผนปฏิบัติราชการนี้
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วย
และควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล ขั บ เคลื ่ อ นให้ ม ี ก ารดำเนิ น การตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ตั ว ชี ้ วั ด
รองรั บ แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง และมี ก ารประเมิ น ผลเพื ่ อ นำไปสู ่ ผ ลสำเร็ จ ตา มวิ ส ั ย ทั ศ น์
“องค์การแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตำรวจ เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล”
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ส่วนที่ 1
บทนำ

2

บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก
ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบ าลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของส่ว นราชการให้มีความ
สอดคล้องและบูรณาการการทำงานระหว่างกันอันจะนำสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
กองบัญชาการศึกษา ซึ่งเป็นกองบัญชาการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่
ในการเป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ การศึกษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ให้กับหน่วยงานในสังกัด สรรหา
บุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำรวจ สร้างและพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับราชการตำรวจ และจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของข้าราชการตำรวจ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในกิจกา ร
ของตำรวจ ประสานและบูร ณาการการดำเนินงานระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงาน
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ
กองบัญชาการศึ กษาได้ นำเป้ าหมายและแนวทางตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนแม่บ ทภายใต้ย ุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกั บ สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม สำคั ญ ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาประเทศ เช่ น ปั ญ หาด้ า นชายแดน
การก่ออาชญากรรม ทั้งในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ความรุนแรงในสังคมและครอบครัว
การหลบหนีเข้าเมือง การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน การเคลื่อนย้ายแรงงาน/แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
ยาเสพติด และการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความสามัคคีของคนในชาติ
การเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจน ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่
โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่งผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม มาใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของ กองบั ญ ชาการศึ ก ษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัย ในชีว ิตและทรั พย์ สิ น
และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนด
หน่วยเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่ อนการดำเนินงานเป็นระดับต่าง ๆ ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วย
ในสังกัด ได้แก่ เจ้าภาพระดับ ยุทธศาสตร์ เจ้าภาพเป้าหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เจ้าภาพกิจกรรม
หน่วยสนับสนุนและหน่วยปฏิบัติ วางระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การวัดผล
การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันจะนำไปสู่ให้บรรลุเป้าหมายของประเทศต่อไป
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (หลัก)
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนั ก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
- การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกัน และรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ
- การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
- การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
เป้าหมาย
1) ภาครั ฐ มี ว ั ฒ นธรรมการทำงานที ่ ม ุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ ์ แ ละผลประโยชน์ ส ่ ว นรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

6
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจ ิทัล
มาประยุกต์ใช้
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริ มให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
(1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(3) ส่ ง เสริ ม การกระจายอำนาจและสนั บ สนุ น บทบาทชุ ม ชนท้ อ งถิ ่ น ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
(2) บุคลากรภาครัฐ ยึดค่านิยมในการทำงานเพื่ อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพั ฒ นา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(3) การปราบปรามการทุ จริ ตประพฤติ ม ิ ช อบมี ประสิ ทธิ ภ าพมี ความเด็ ดขาด เป็ นธรรม
และตรวจสอบได้
(4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
(2) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น
(3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ เป็นแผนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทาง
พัฒนา เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนด
ซึ่งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ มี 23 ประเด็น โดยเกี่ยวข้องกับ บช.ศ. ดังนี้
1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
1) เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
2) เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
1.1 (1) แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
1) แนวทางการพัฒนา
(1) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์
(2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
2) เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
2. แผนการปฏิรูปประเทศ
2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(2) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
(3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
(4) กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้
(6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
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2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1) การกำหนดระยะเวลาดำเนิ น งานในทุ ก ขั้ น ตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
(2) การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(3) การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
(4) การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม
(5) การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
(6) การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ
(7) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ
(8) การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี
(9) การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก รต่ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(10) การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
3.7 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (หลัก)
1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป
(1) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑
2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย
(1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุ คใหม่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
(2) ครู / อาจารย์ ม ี ส มรรถนะด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย การออกแบบการเรี ย นรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษาและการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
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(3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมิน ผลการเรีย นรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภ าวะผู้นำทางวิช าการ
มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมื อ
กับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน
ตัวชี้วัด
(1) มีหลักสูตรการศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล
(2) ครูและบุคลากรทางการศึ กษาได้รับการพัฒ นาศักยภาพในการจัด การเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ
(3) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะและเจตคติค่านิยม
และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา
(4) ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุ คคล
(personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษาลดสัดส่วน
ของการนำผลสั มฤทธิ์ ข องผู ้เ รีย นในระดั บ ชาติ มาใช้ ใ นการพิ จารณาประเมิ นผลของครูแ ละผู ้บ ริห าร
สถาบันการศึกษา
(5) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูง และการประเมิน และพัฒ นาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized
learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
1) เป้าหมาย
(1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
(2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(4) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ มประเทศสมาชิกอาเซียน
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ
2) แนวทางการพัฒนา
(1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
- สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1) เป้าหมาย
(1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
2) แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร ภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
(2) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ
- ตัวชี้วัด
(1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- กลยุทธ์
(1) เสริมสร้างประสิทธิภ าพในการดำเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ที่ เกี่ยวข้ องในการถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์
(2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาท
และคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ
เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
(3) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
(4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
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2.3 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 (หลัก)
(1.1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 : ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการ
ตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร
(1.2) ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรต่อการบริหารงานทรัพยากร
บุคลคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(1.3) กิจกรรมตามคำของบประมาณ เรื่อง
1.3.1 การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ
1.3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา
(1.4) แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
1.4.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและเฉพาะทางของแต่ละสายงาน
1.4.2 ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
และสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
1.4.3 ส่ ง เสริม ให้ บ ุค ลากรมี ก ารจั ดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ า ยทอดความรู้
อย่ า งเป็ น ระบบและมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู ้อ ย่ างต่ อ เนื ่ อ ง เพื ่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็น องค์ ก รแห่ง การเรียนรู้
(Learning Organization)
1.4.4 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตำรวจให้ครอบคลุมทุกตำแหน่ง
และสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
1.4.5 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำรวจและการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ด้านการบังคับใช้กฎหมายสู่มาตรฐานระดับสากล
1.4.6 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื ่ น ๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.4.7 พัฒนาระบบการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับตำแหน่ง
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นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ :
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชน
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมง
ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล
5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเข้าส่งออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน
5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ทั่วประเทศ
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอํานวยควาสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนั กงานตำรวจแห่ งชาติ ภายใต้ การนำองค์ กรของ พลตำรวจเอก สุ ว ั ฒน์ แจ้ งยอดสุ ข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทำงาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”
1) เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1.1 เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติ และสนองพระบรมรา
โชบายในทุกด้าน
1.2 เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
1.3 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
1.4 เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และประชาชน
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2) ที่นำสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่ตลอดเวลา
ทั้งในด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี
2.1 ด้านบุคลากร ข้าราชการตำรวจเรี ยนรู ้แ ละพั ฒ นาตัว เอง รู้เท่าทัน สถานการณ์ ท างสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล
2.2 ด้ า นสิ ่ ง อุ ป กรณ์ ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งมี อ าวุ ธ ยานพาหนะ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภ าพ สามารถจัดการข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) เพื ่ อ ตอบสนองภารกิ จ ที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายในปั จ จุ บ ั น และอนาคต
รวมถึงมีนวัตกรรมด้านสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
2.3 ด้านบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่นำสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงาน
เพื ่ อ นำไปสู ่ ค วามเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ มี เ อกภาพชั ด เจน เหมาะสมสอดคล้อ งกั บบริบท
และมีการทำงานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล
3) ในระดับมาตรฐานสากล ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ
3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงาน
บอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศที่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
4) ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยให้ดำเนินการดังนี้
4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย
4.2 มีการสื่อสารและปฏิส ัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธ ยาศัยไมตรีอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
ให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน
4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ
4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม
4.5 ได้รับการยอมรับในระดับสากล
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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 นโยบายรัฐบาล
และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ได้มุ่งเน้นรองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตำ รวจ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ให้แก่หน่วยในสังกัด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 1 เสริ ม สร้ า งความมั ่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ รองรั บ การพั ฒ นาและ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของสถาบั น หลั กของชาติ รณรงค์ เสริ มสร้ างความรั กและภาคภู ม ิ ใจในความเป็ นคนไทยและชาติ ไ ทย
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
แนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน
งานจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวย
ความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์
และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ทั ้ งในการกระทำผิ ดรู ป แบบปกติ และออนไลน์ พิ ท ั กษ์ และฟื ้ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล้ อ ม
โดยปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้
กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รองรับการดำเนิ นงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การบริหารจัดการ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกันและแก้ไขปั ญหา
การก่อการร้าย สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ส งบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับ สนุน ภารกิจ ความมั่น คงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลื อ
ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง
และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ ่ ง เน้ น แก้ ไ ขปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน มี ข ี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย (Smart & High
Performance Government) เตรีย มการณ์ไว้ล ่ว งหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ
ความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์
การเปลี ่ ย นแปลง สามารถตอบสนองกั บ สถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งทั นเวลา ตลอดจนเป็ นองค์ กร
ที ่ ม ี ข ี ดสมรรถนะสู งและปรั บตั วเข้ าสู ่ สภาพความเป็ นสำนั กงานสมั ยใหม่ โดยจั ดองค์ กรมี ความเหมาะสม
บริ ห ารทรั พ ยากรทางการบริ ห ารให้ พ ร้อ มและเพี ย งพอต่ อ การปฏิ บ ัต ิ ง าน การบริ ห ารงานบุ ค คลให้มี
ความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิ บัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
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กรอบการติดตามและประเมินผลระดับประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญในการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปยังกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผล
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ดังนี้

การประเมิน

การประเมิน

การประเมิน

1. ระบบ eMENSCR
2. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย
WEF และ IMD

- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวบรวมผลการประเมิน
และรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองบัญชาการศึกษารวบรวมผลการประเมิน
และรายงานผลไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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1. การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ช าติได้จัดทำ “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เป็นเครื่องมือในการกำกับ
ดูแลการขับเคลื่อนแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศไปสู่การปฏิบัติของส่วนราชการ โดยได้จัดทำในรูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ให้ส่วนราชการดำเนินการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่ว ย”
(หน่ว ยงานที่เป็น ของรัฐ ไม่ว ่าจะเป็น ส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่น ใด
และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ)
มีหน้าที่นำข้อมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการดำเนินการ ตามห้วงระยะเวลา
เพื่อแสดงการขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ
2. การประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน
“ดัชนีวัดระดับความสามารถในการแข่งขัน” เป็นการประเมินและวิเคราะห์ระดับความสามารถ
ในการแข่งขันแบบองค์รวมของแต่ละประเทศ ซึ่งสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF))
และ (World Competitiveness Ranking (IMD)) ได้จัดทำดัชนีชี้วัดและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่าง ๆ โดยกำหนดบนพื้นฐานของหลักคิดของการที่ประเทศต้องมีปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี
โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการรายงานผลอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ที่ผ่านมา พบว่ามีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและนำไปสู่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัดสำคัญในการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ซึ่งสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจได้นำมากำหนด
แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องรองรับไว้ในแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แล้ว เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ
ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในส่วนของ
ตัว ชี้ว ัดที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินประเด็นเหล่านี้รายงานผลไปยังสำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ลำดับของประเทศไทย
ตัวชี้วัด
(หน่วย : ประเทศ)
1. ผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมและหรือกลุ่มมาเฟียต่อการดำเนิน
95 จาก 141 : WEF
ธุรกิจของชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พิจารณาจากการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน
81 จาก 141 : WEF
46 จาก 63 : IMD
3. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
105 จาก 141 : WEF
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3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12และมาตรา 45 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มติคณะรัฐมนรี 15 กันยายน 2563 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมี
- กรอบการประเมิ น 2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการดำเนินงาน
(Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)
- เกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง
- ประเมินปีละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี)
การประเมินส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้นำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้ส ำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ ซึ่งเป็นไป
ตามมติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ ค ั ด เลื อ กตั ว ชี ้ ว ั ด ตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ และตั ว ชี ้ วั ด
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทาง
การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรั บปรุง พ.ศ. 2564 – 2565 และการประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น (World Economic Forum (WEF)) และ (World Competitiveness Ranking (IMD))
ประกอบด้วย 3 - 6 ตัวชี้วัด โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 1) การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน
(Performance Base) ร้ อ ยละ 70 และ 2) การประเมิ น ศั ก ยภาพในการดำเนิ น งาน (Potential Base)
ร้อยละ 30 เพื่อจัดทำกรอบการประเมินให้เป็นไปตามตามมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้น
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4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA)
เป็ น การประเมิ น ที ่ ม ี จ ุ ด มุ ่ ง หมายที ่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนักงานจเรตำรวจเป็นหน่วย
รับผิดชอบ) กรอกข้อมูลผ่าน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITAS)” โดยมี ต ั ว ชี ้ว ัด การประเมิ น 10 ตั ว ชี ้ ว ั ด และมี เ กณฑ์
การประเมินและการรายงานผลการประเมินในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score)
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อคำถามในแต่ละตัวชี้วัด เอกสารหลักฐาน จะสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอก ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2565 ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

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

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F
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ส่วนที่ ๓
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกองบัญชาการศึกษา

21

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)
เหตุผลและความจำเป็น
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนด
ให้การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 5
- ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิ บาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี
- การจั ด ทำแผนอื ่ น ใด รวมตลอดทั ้ ง การจั ด ทำงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา 10 เมื ่ อ มี พ ระบรมราชโองการประกาศใช้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทและแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามกฎหมายว่าด้ว ยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน
แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
มาตรา 26 ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจั ดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าการดำเนินการใด
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และในกรณี
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
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3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
มาตรา 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงาน
ของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ภายในระยะเวลาและตามรายการที่กำหนด
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 9
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
- ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ต ามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก าร
ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กำหนด
มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียง
ต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิ บัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการ
แบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา 16
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
- เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สำนักงบประมาณ
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ล ะภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว
- ในกรณี ท ี ่ ส ่ ว นราชการมิ ไ ด้ เสนอแผนปฏิบ ั ติ ราชการในภารกิ จใด หรื อ ภารกิจ ใดไม่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐ มนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้อง
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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5. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณา
การกันให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย โดยกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรองรับ ประกอบด้วย
23 แผนแม่บท 15 ประเด็นเร่งด่ว นใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแผนสำคั ญ ซึ่ งจะมี ผ ลผู ก พั น
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องนำค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี่ยวข้อง มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องรองรับ
6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น
3 ระดับ ประกอบด้วย
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นแผนระดับ ที่ 3
ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ ร ู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบูรณาการการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติการ
ด้ า นอื ่ น ๆ ซึ ่ ง เป็ น แผนระดั บ ที ่ 3 ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ให้ ม ี ค วามสอดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง เหตุ แ ละผล
(Causal Relationship) ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป
7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการกำหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมาย
ในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน
(เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในเป้าหมายของแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ เป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and
Police Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยมีส ำนั กงานสภาความมั ่น คงแห่ งชาติ ในฐานะเจ้ าภาพแผนแม่ บ ท
ด้านความมั่น คง (เจ้าภาพระดับ ที่ 1 (จ.1)) และเจ้าภาพเป้าหมายประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับเพิ่มขึ้น (เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและกำกับดูแล

24
8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื้อต่อการบริห ารและพัฒ นา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กำหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สร้างความรักความสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่ าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึง
การพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
อยู่ในลำดับ
อยู่ในลำดับ
อยู่ในลำดับ
อยู่ในลำดับ
1 ใน 55 ของโลก
1 ใน 45 ของโลก
1 ใน 35 ของโลก
1 ใน 25 ของโลก
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หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพ (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3))
1. รับผิดชอบดำเนินการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท (Y2)
และ เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื่อจัดทำปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ (Key Success
Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว
3. ประสานหน่ ว ยงานที ่ เกี ่ ยวข้ อ งในการจั ด ทำแผนระดั บที ่ 3 และจั ด ทำโครงการ/
การดำเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship)
4. ประสานกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
5. ประสานดำเนินการจัดหาและนำเข้าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
6. ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
9. มติค ณะรัฐมนตรี วัน ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 รับทราบกรณีส ำนักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอคู่มือการแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3
ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกันกับทุกหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือรูปแบบอื่นใด ตามนัยของพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทำแผนระดับที่ 3 รวมทั้งการ
เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากทุกหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่หลักในการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ
หน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ ดังกล่าว
ผ่านแผนระดับที่ 3 ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)
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ความมุ่งหมายของกองบัญชาการศึกษา
1.1 วิสัยทัศน์
“องค์การแห่งการเรียนรู้ แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตำรวจ เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล”
1.2 ค่านิยม
1. การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใส่และยุติธรรม
2. ศึกษาหาความรู้ที่จำเป็นต่องานตำรวจตลอดเวลา
3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสากล
1.3 ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน
สรรหา ผลิต ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุขและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
1.4 พันธกิจ
1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตำรวจมืออาชีพ
2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ
3. บริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมตำรวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
1.5 เป้าหมายหน่วยงาน
1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับราชการตำรวจ
2. ผลิต ฝึกอบรม และพัฒ นาข้ าราชการตำรวจให้ มี ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บัต ิ ง าน
ตามมาตรฐานสากล
1.6 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
1. สนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. กำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษาให้เป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. จัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อการบริหารงานของกองบัญชาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษา
1.7 หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
1. พัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัด
กองบัญชาการศึกษา
2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
3. เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถ
ตอบสนองการพั ฒ นาเชิ ง บู ร ณาการแผนการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ แผนเฉพาะด้ า น
และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนิน งานของกองบัญชาการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณ
ต่อไปได้อย่างแท้จริง

27

โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองบัญชาการศึกษา
1. โครงการตำรวจไทยใจสะอาด (บก.อก.(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.))
2. การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (บก.อก.(ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.))
3. ผลิตนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2565 (สศป.)
4. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ
ด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สศป.)
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำหรับที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิคประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (สศป.)
6. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
(สศป.)
7. การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ,
หลักสูตรสารวัตร, หลักสูตรผู้กำกับการ, หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง และหลักสูตรการบริหารการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (วตร.)
8. โครงการฝึกอบรมทางยุทธวิธีตำรวจ (ศยก.)
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3.4.1 ประมาณการรายได้ของหน่วย (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยในสังกัด
บก.อก.

วตร.

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)
รายได้ค่าขายของเบ็ดและขายแบบฟอร์ม

5,000.-

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

1,500.-

รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
รายได้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น

บก.ฝรก.

กส.
รวมทั้งสิ้น

วงเงิน (บาท)

10,000.2,000.500.-

รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

54,000.-

รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

24,000.-

รายได้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ

1,000.-

รายได้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ

500.98,500.-
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย
สู่ระบบราชการไทย 4.0

เจ้าภาพยุทธศาสตร์

เป้าหมายยุทธศาสตร์

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อม
(กองแผนงานกิจการพิเศษ) ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุน
และเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(กองยุทธศาสตร์)
มีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมือ
อาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ มีความรัก
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
- ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และน้อมนำ
แนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- ดัชนีความผูกพันของบุคลากรต่อการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคลคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
(4 แนวทางตามแผนแม่บท 20 แผนย่อย
การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)

เจ้าภาพ
ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
(กองแผนงานกิจการพิเศษ)

สำนักงานกำลังพล

กิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับชุมชน

1. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ
2. การให้บริการสุขภาพ
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการศึกษา

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดตัวชี ้วัด
ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสำนักงานตารวจแห่งชาติในภาพรวม
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3.4.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 938,180,900 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
1. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ
เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ประชาชน และสังคม
2. นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและชุมชน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
4. ทุกหน่วยต้องพร้อมปฏิบัติ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. ให้ทุกกองบัญชาการสำรวจโครงการพระราชดำริในพื้นที่รับผิดชอบและสนับสนุนภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ
6. การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้องมีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและจัดทำแผนรองรับการปฏิบตั ิ โดยต้องมีการดำเนินการทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
7. กรณีมีภยั พิบัติให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ และดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบจิตอาสา รวมทั้งรายงานข้อมูลไปยังหน่วย หรือ ตร. โดยเร็ว
8. กรณีมีเหตุภยั พิบัติร้ายแรง ให้รายงานตามลำดับชั้นจนถึงระดับ ตร. ในกรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยให้ร้องขอ ตร. เพื่อจะได้สนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
และสิ่งของในการบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติราชการ
(กิจกรรมตามงบประมาณ)
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

ตัวชี้วัด

- การปลูกฝังจิตสำนึกจิตอาสาและการเผยแพร่
ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ จำนวน (10,000 คน)

หน่วยรับผิดชอบ
ตร.
หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ
หน่วยขอรับงบ
สยศ.ตร.
(ผก.)

ทุกหน่วย
ในสังกัด

หน่วยรับผิดชอบ
บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
บก.อก.
ทุกหน่วย
(ศูนย์ส่งเสริม
ในสังกัด
จริยธรรมฯ บก.อก.) บช.ศ.

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
และแหล่งที่มาของงบประมาณ
วงเงินรวม
งบประมาณ
รายได้
(บาท)
แผ่นดิน (บาท) หน่วยงาน
157,995,100

157,995,100
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคลคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและเฉพาะทางของแต่ละสายงาน
2. ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)
4. จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตำรวจให้ครอบคลุมทุกตำแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตำรวจ
และการบังคับใช้กฎหมาย
5. พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำรวจและการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการบังคับใช้กฎหมายสู่มาตรฐานระดับสากล
6. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7. พัฒนาระบบการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตำแหน่ง
8. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
9. เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการดำรงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ
แผนปฏิบัติราชการ
(กิจกรรมตามงบประมาณ)
กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ

กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการศึกษา

ตัวชี้วัด
- ข้าราชการตำรวจได้รับการ
ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ผลการดำเนินการของโครงการ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ร้อยละ 100

หน่วยรับผิดชอบ
ตร.
หลัก/ร่วม
ปฏิบัติ
หน่วยขอรับงบ
บช.ศ.
ศฝร. ภ.1-9
บช.ศ. และ
รร.นรต.
บช.ศ.
บช.ศ. และ น.

หน่วยรับผิดชอบ
บช.ศ.
หลัก
ปฏิบัติ
สศป.

บก.อก.
(ฝอ.2 บก.อก.)

วตร., บก.ฝรก.,
ศยก. และ
ศฝร.ภ.1-9
วตร.
และ ศยก.

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
และแหล่งที่มาของงบประมาณ
วงเงินรวม
งบประมาณ
รายได้
(บาท)
แผ่นดิน (บาท) หน่วยงาน
740,768,300 740,768,300

197,412,600

197,412,600
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ส่วนที่ 4
แนวทางการขับเคลื่อน การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกองบัญชาการศึกษา
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แนวทางการขับเคลื่อน
การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• แนวทางการขับเคลื่อน
กองบัญชาการศึกษา ได้กำหนดแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัว ชี้ว ัด เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยในสังกัด

สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ, วิทยาลัยการตารวจ, กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง, กองการสอบ,
กลุ่มงานอาจารย์ และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบังคับการ เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณของกองบัญชการศึกษา

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ของหน่วยที่ได้จัดทําตามข้อ 1 ให้กองกํากับการเพื่อนําไปเป็นกรอบแนว
ทางการในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม
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2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับต่าง ๆ
2.1 เจ้าภาพตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
เจ้าภาพตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

เจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ

1. สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวมทั้ง อำนวยการ และประสานงานเจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ
ในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด รองรับ

2. ทบทวน/ปรับปรุง ค่าเป้าหมายที่รับผิดชอบร่วมกับเจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ
และหน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ทั้งที่รับและไม่รับงบประมาณ)
ในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่รบั ผิดชอบเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในเชิงรุกในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจัดทำแผนปฏิบัตริ าชการ
และการจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ประเมินผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ (ปีละ 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน
(ต้นเดือน เม.ย.) และ รอบ 12 เดือน (ต้นเดือน ต.ค.)) แล้วส่งผลดังกล่าวให้
เจ้าภาพยุทธศาสตร์ นำไปรวบรวมและรายงานผลต่อ ตร. (ผ่าน สยศ.ตร.(ยศ.))
ตามวงรอบการรายงานที่กำหนดต่อไป
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2.2 หน่วยเจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ
เจ้าภาพกิจกรรม

หน่วยขอรับงบประมาณ และ
หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ทั้งที่รับและไม่รับงบประมาณ)

1. อำนวยการ ประสานงาน และร่วมพิจารณา
การกำหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยขอรับงบประมาณ
และ หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม (ทั้งที่รับและไม่รับงบประมาณในการ
จัดทำแผนปฏิบัตริ าชการ และการจัดทำคำขอ
งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รองรับเป้าหมาย
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของ ตร.
2. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ของกิจกรรมตามคำของบประมาณ โดยยึด
หลักเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการคำนวณ
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

1. กำหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ทั้งที่รับและไม่รับงบประมาณ) และ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเสนอเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติ
ราชการและการจัดทำคำขอประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของผลการดำเนินงานอย่างน้อย 2 ระดับ
ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
: ผลผลิต (Output) และตัวชี้วดั เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ : ผลลัพธ์ (Outcome)

3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมไปยังเจ้าภาพกิจกรรม
ส่ง สยศ.ตร.(ผ่าน ยศ.)

3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
3.1 สร้ างความรู ้ ความเข้ าใจแก่ ท ุ ก หน่ ว ยในสั ง กั ด เกี ่ ยวกั บวั ตถุ ประสงค์ เป้ าหมายของ
แผนปฏิบ ัติราชการกองบั ญชาการศึก ษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสื่อสารประชาสั ม พั น ธ์
ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้อง
และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชน สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว
3.2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนำผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น มาทบทวนปรับปรุง
นโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบ ัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
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แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
จากผลการดำเนินการที่ผ่านมายังพบว่ามีหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัด
ขาดการขับเคลื่อนติดตามและปรับ ปรุงผลการดำเนิน งานอย่ างต่ อ เนื ่ อง ทำให้ผ ลการปฏิ บั ติ ไ ม่เ ป็ น ไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด จะเห็นได้ว่าในการติดตาม และประเมินผลในปัจจุบัน นอกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะต้องขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ยังต้องขับเคลื่อนติดตาม ประเมินผล
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำตัวชี้วัด
เหล่านั้นมากำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยเมื่อถึงรอบระยะเวลาในการรายงานผลของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากลข้างต้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดไปรายงานตามกรอบการประเมินต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบ
และวิธีการ ในการรวบรวมผลการดำเนินงาน และหน่วยที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- ระบบ eMENSCR

หน่วยรับผิดชอบหลัก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้นำเข้ามูลเข้าสู่ระบบ

eMENSCR ไว้ โดยตรง

- ประเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
คัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อรายงานผลตามกรอบแนวทาง
การประเมิน

- ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency
Assessment : ITA)

นำผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ที่ได้ประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใช้สำหรับ
การรายงานผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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กรอบแนวทางการประเมิน ผลการดาเนินงานของกองบัญชาการศึกษา
กรอบแนวทางการประเมิน ผลการดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษา มีแนวทางการประเมินหลัก
อยู่ 2 แบบ ดังนี้
1. การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1. การจัดทำรายละเอีย ด : หน่ว ยรับผิดชอบหลักจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์ที่หน่วยรับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 การรายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ กองบั ญ ชาการศึ ก ษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จำนวน 2 ครั้ง คือ รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัด รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผล
และเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.2.1 หน่วยเจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ
: รายงานผลการดำเนิ น ความก้ า วหน้ า รอบ 6 เดื อ น และ ผลการดำเนิ น การ
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดในกิจกรรมตามคำของบประมาณ เพื่อสรุป และรายงานผล
การดำเนินการ ไปยัง สยศ.ตร. (ยศ.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2.2 หน่วยรับผิดชอบหลัก
: รายงานผลการดำเนิ น ความก้ า วหน้ า รอบ 6 เดื อ น และ ผลการดำเนิ น การ
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดในกิจกรรมตามคำของบประมาณ เพื่อสรุป และรายงานผล
การดำเนินการ ไปยัง บช.ศ. (บก.อก.) ตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2.3 หน่วยปฏิบัติขอรับงบ
: รายงานผลการดำเนิ น ความก้ า วหน้ า รอบ 6 เดื อ น และ ผลการดำเนิ น การ
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดในกิจกรรมตามคำของบประมาณ เพื่อสรุป และรายงานผล
การดำเนินการ ไปยัง หน่วยรับผิดชอบหลัก ตามระยะเวลาที่กำหนด
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ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตร. อนุมัติแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ปี 65

ตร. รายงานผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ

บช.ศ. อนุมัติ
แผนปฏิบัตริ าชการ
ปี 65
รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.

พ.ย.

เจ้าภาพยุทธศาสตร์
รวบรวบผลตัวชี้วัด ส่ง สยศ.ตร. ปี 65
เจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ
รวบรวบผลตัวชี้วัด ส่ง สยศ.ตร.(ยศ.) ปี 65

ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

หน่วยรับผิดชอบตัวชี้วัด
ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
Template) ปีงบ 2565
ตร. รายงานผลตามแผนฯ ของ ตร.
ปีงบ 2564 ใน eMENSCR
เจ้าภาพยุทธศาสตร์ รวบรวมผล
ตัวชี้วัดปี 2564 ส่ง สยศ.ตร.

มี.ค.

เม.ย
.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.
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2. การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำกรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยคัดเลือก
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 – 2565
และการประเมิ น ตามตั ว ชี ้ ว ั ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น (World Economic Forum (WEF)) และ
(World Competitiveness Ranking (IMD)) ประกอบด้วย 3 - 6 ตัวชี้วัด โดยมีองค์ประกอบการประเมิน
1) การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 และ 2) การประเมินศักยภาพ
ในการดำเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 30
ตารางกรอบการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน
Performance Base (ร้อยละ 70) 3 - 5 ตัวชี้วัด
Potential Base (ร้อยละ 30) 1 ตัวชี้วัด
- ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
- ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
รัฐบาล โดยนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ● การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15)
มติ ครม. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize
(Agenda KPI)
Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ (Open
- ผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญที่เป็นการบูรณา Data)
การร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
 การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing
- ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ Data)
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด/ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการ
กลุ่มจังหวัด (Function KPI)/ (Area KPI)
ดำเนินงาน (Digitalize Process) เพื่อนำไปสู่
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(Decision Making)
 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ (E Service)
● การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 15)
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ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตร. สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ เสนอ นรม. หรือ รอง นรม.
ที่ได้รับมอบหมายประเมิน และส่งผลการประเมินฯ ให้ สำนักงาน
ก.พ.ร. รวบรวมส่ง นรม. หรือ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมาย พร้อม
หน่วยงานอื่นต่อไป
รายงานผลการดำเนินการตัวชีว้ ัด
รอบ 12 เดือน

รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดทาคู่มือและขออนุมตั ิ ตร.
ในการประเมินผล
คัดเลือกตัวชีว้ ดั ตามกรอบแนว
ทางการประเมิน
ขออนุมตั ิ ตร. กรอบแนวทาง
การประเมิน

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลือ่ นกลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบหลัก
ของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ขับเคลือ่ นตัวชี้วัด

ก.ย.

ต.ค.
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
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แบบรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)
ตัวชี้วัด :
ยุทธศาสตร์ที่ :
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ :
โครงการ/กิจกรรม :
หน่วยรับผิดชอบหลัก :
ผลการดำเนินการ
(ระบุขนั้ ตอนที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบนั )

หมายเหตุ
-หนังสือ สกพ. ที่ ...../...... ลง 00/00/64
-หนังสือ สกพ. ที่ ...../...... ลง 00/00/64
-หนังสือ สกพ. ที่ ...../...... ลง 00/00/64

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3

ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................
Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ)......................................................
(.............................................)
ตำแหน่ง..............................
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รายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565(รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด :
ยุทธศาสตร์ที่ :
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ :
โครงการ/กิจกรรม :
หน่วยรับผิดชอบหลัก :
ผลการดำเนินการ (6 ขั้นตอน)
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

หมายเหตุ

บรรลุตามเป้าหมาย

-ดำเนินการครบทั้ง 6 ขั้นตอน
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้
ไม่สามารถดำเนินการได้

- ดำเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................
Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ)......................................................
(.............................................)
ตำแหน่ง..............................
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รายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565(รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด :
ยุทธศาสตร์ที่ :
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ :
โครงการ/กิจกรรม :
หน่วยรับผิดชอบหลัก :
ผลการดำเนินการ

-ดำเนินการครบทุกขั้นตอน

หมายเหตุ

บรรลุตามเป้าหมาย
EX1. ร้อยละ ....
EX2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 300 นาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
EX1. ร้อยละ ....
EX2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 200 นาย
เนื ่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................
Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ)......................................................
(.............................................)
ตำแหน่ง..............................
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หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พันธกิจ
●สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตำรวจมืออาชีพ
●พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ
●บริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมตำรวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

