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คำนำ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  
ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั ้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ  
ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ.2561 -2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 
2564 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 -2565) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติ
การด้านต่าง ๆ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวข้อง รวมทั้ง คำแถลงนโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 
เพื ่อให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยมีสาระสำคัญเกี ่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และเพื่อให้หน่วยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานในระยะ 1 ปี 
ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป  

 แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้  
มุ่งเน้นการดำเนินงานในภาพรวม โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และต ัวช ี ้ว ัด ของหน ่วยในส ังก ัด และม ีการต ิดตามประเม ินผลเพ ื ่อนำไปสู ่ผลสำเร ็จตามว ิส ัยทัศน์   
“เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการดูแล และพิทักษ์ รับใช้ประชาชน”  
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก 
ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องและบูรณาการ
การทำงานระหว่างกันอันจะนำสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะส่วนราชการ
ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของ
ประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้
เห็นชอบการกำหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมอบหมาย  
ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 รับผิดชอบเป้าหมายแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ : เป้าหมาย คือ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และมีตัวชี้วัด 
“ระดับความมั ่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and 
Police Index (WISPI)) ดีขึ้น” ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ให้ดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ  

                    กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้นำเป้าหมายและแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 -2565) 
นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสถานการณ์
และแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น การก่ออาชญากรรม ทั้งในรูปแบบปกติและอาชญากรรม  
ทางไซเบอร์ ความรุนแรงในสังคมและครอบครัว การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน การเคลื่อนย้ายแรงงาน/แรงงาน 
ต่างด้าว การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความสามัคคี
ของคนในชาติ การเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจน ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และโรค
อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ร ับมอบหมาย ซึ ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ย ุทธศาสตร์ที ่  1   
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ทันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 
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           ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดหน่วย
เจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นระดับต่าง ๆ ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยในสังกัด ได้แก่  
เจ้าภาพเป้าหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เจ้าภาพกิจกรรม หน่วยสนับสนุนและหน่วยปฏิบัติ วางระบบการติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนรูปธรรม เพ่ือนำไปสู่การวัดผลการดำเนินงานในภาพรวมของกองบัญชาการตำรวจนครบาล อัน
จะนำไปสู่ให้บรรลุเป้าหมายของประเทศต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
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ส่วนที่ 2 
 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (หลัก) 
     เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
    2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
    ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื ่อง 
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
      2.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
  2.2) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ 
ทางทะเล 
 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
      - การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ  ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับ 
 4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ 
   - การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
         - การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
    เป้าหมาย  
 1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
         (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
  (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
  (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
  (5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
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 2) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
         (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
        (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
        (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
        (4) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
        (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 3) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  (1) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
       (2) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
 
1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
 เป้าหมาย  
 1) ภาครัฐมีว ัฒนธรรมการทำงานที ่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    3) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
  (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
  (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื ่อมโยงการพัฒนา  
ในทุกระดบั ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
       (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
       (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
                  (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 
 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
  (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
  (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
                   (3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
            4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
  (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
  (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น  
และเป็นมืออาชีพ 
  (1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
  (2) บุคลากรภาคร ัฐย ึดค ่าน ิยมในการทำงานเพ ื ่อประชาชน ม ีค ุณธรรม และม ีการพัฒนา 
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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 6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้
  (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
  (1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  (2) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น 
  (3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนเพื ่อขับเคลื ่อนเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางพัฒนา 
เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนด ซึ่งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 ประเด็น 
โดย ตร. เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น ดังนี้ 
1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง (พ.ศ. 2561 - 2580) 
     เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
 1) เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
 2) เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
     1.1.1 (1) แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ 
   1) แนวทางการพัฒนา  
  (1) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์  
  (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
 2) เป้าหมายของแผนย่อย  
         เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
  เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน
ศาสนา เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1.1.2 (2) แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 1) แนวทางการพัฒนา  
     ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
    (1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
     (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
   (3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   (4) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   (5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
   (6) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   (7) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (8) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 
   (9) พิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 2) เป้าหมายของแผนย่อย  
  (1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า  
มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
  (2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
 
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ประเด็น (รอง)  
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 
      1.2 (1) แผนย่อยอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
      1) แนวทางการพัฒนา  
     (1) สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 2) เป้าหมายของแผนย่อย  
  เป้าหมายที่ 1 อุตสาหกรรมความมั่นคง ของประเทศ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 
1.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็น (รอง)  
     1.3 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
      เป้าหมายที่ 1 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
  1.3 (2) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว     
         1) แนวทางการพัฒนา  
    (1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
 2) เป้าหมายของแผนย่อย  
           เป้าหมายที่ 1 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 

1.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็น (รอง)  
  
 1.4 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน    
 1.4 (2) แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
           1) แนวทางการพัฒนา  
      (1) ปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ 
     2) เป้าหมายของแผนย่อย  
        เป้าหมายที่ 1 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
 

1.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็น (รอง)  
     1.5 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
      เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
      เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ 
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1.5 (2) แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
          1) แนวทางการพัฒนา  
  (1) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
   (2) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 
 2) เป้าหมายของแผนย่อย  
     เป้าหมายที่ 1 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 1.5 (3) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
            1) แนวทางการพัฒนา  
           (1) พัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
           2) เป้าหมายของแผนย่อย  
               เป้าหมายที่ 1 การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
 1.5 (4) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
          1) แนวทางการพัฒนา  
 (1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุน 
          (2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 2) เป้าหมายของแผนย่อย  
              เป้าหมายที่ 1 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 
 

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 
 
2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
  (1) การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
 (2) การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 
  (4) การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรม
ในสังคม 
 (5) การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม 
 (6) การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ 
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 (7) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ 
 (8) การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 
 (9) การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี ่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมแก่
ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
 (10) การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุต ิธรรมเพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการแข่งขัน  
ของประเทศ 
 

2.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 (1) ทรัพยากรทางบก 
 (2) ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 (1) ระบบเทคโนโลยีละสารสนเทศสุขภาพ 
 (2) กำลังคนสุขภาพ 
 (3) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 (4) การคุ้มครองผู้บริโภค 
 

2.5 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 (1) การปฏิรูปแนวทางการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ 
        (2) การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์/กิจการอวกาศ และระบบและเครื่องมือ
ด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม เพ่ือสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 
        (3) การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
  

3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 

3.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (หลัก) 
กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป   
  (1) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที ่
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
      เป้าหมาย : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค้าร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ 
      ตัวช้ีวัด  
      (1) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้รับการจัดทำแล้วเสร็จ 
     (2) จำนวนระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษรับแจ้งความทุก
สถานีตำรวจทั่วประเทศ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องได้รับการจัดทำแล้ว และ
ประกาศใช้  
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      (3) จำนวนหน่วยงานฯ ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และดำเนินการตามระเบียบฯ 
      (4) ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
  3) โครงการที่สนับสนุน 
      - โครงการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
 
 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป   
  (2) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
      เป้าหมาย : มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      ตัวช้ีวัด 
      (1) ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลยต่อการดำเนินมาตรการคุ้มครอง
สิทธิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม  
      (2) ร้อยละของการร้องเรียนของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลย ต่อการได้รับการปฏิบัติ 
ที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
 3) โครงการที่สนับสนุน 
       - บันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน 
 

 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป   
  (3) การให ้ประชาชนสามารถต ิดตามความค ืบหน ้ า  ข ั ้นตอนการดำเน ินงานต ่ าง ๆ  
ในกระบวนการยุติธรรม (รอง) 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
      เป้าหมาย : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือ
แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 
      ตัวช้ีวัด 
      (1) ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....  
มีผลบังคับใช้       
  (2) จำนวนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละ
ขัน้ตอน และประกาศให้ประชาชนทราบ  
      (3) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่จัดทำระบบตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบแล้วเสร็จ 
      (4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่นำระบบฯ ไปปฏิบัต ิ
 
3.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (รอง) 
 
 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป   
  (1) จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
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 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
      เป้าหมาย : ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ ่งมีหน้าที ่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับ 
การให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและ
การให้บริการประชาชน 
      ตัวช้ีวัด  
      (1) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
     (2) มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) 
3.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (รอง) 
 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป   
  (1) การเป ็นศูนย ์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูม ิภาค  (Regional Trading 
/Investment Center) 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
      เป้าหมาย : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
      ตัวช้ีวัด  
      (1) อันดับด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) ของ
ประเทศไทยอยู่ใน 20 อันดับแรกของประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ โดยธนาคารโลก      
  (2) จำนวนกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business Center)ใน
ประเทศไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
  (3) อันดับของมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยอยู ่ในอันดับ 1 ใน 3  
ของอาเซียน 
 
3.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง) 
 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป   
  (1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
      เป้าหมาย  
      (1) ควบคุม ลด และขจัดมลพิษท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
      (2) การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
      ตัวช้ีวัด  
      (1) ค ุณภาพส ิ ่ งแวดล้อมในพื ้นท ี ่ เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดเป ็นไปตามค่าเกณฑ์  
มาตรฐาน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 (2) ออกประกาศยกเลิกเขตควบคุมพิษมาบตาพุด 
 
3.5 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (รอง) 
 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป   
  (1) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม ่เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
      เป้าหมาย : ประเทศมีระบบงานความมั ่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุข ที่ครบวงจรและบูรณาการ เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (National Health 
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Security) สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่  อย่างรวดเร็ว  
เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิต สวัสดิภาพ และความ
เป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน       
  ตัวช้ีวัด  
      (1) ร้อยละของจังหวัดที ่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที ่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับกลไกและระบบที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอยู่  และสามารถตัดสินใจและสั่งการได้อย่าง 
มีเอกภาพ (ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 คือ 27 จังหวัด และค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 คือ 60 จังหวัด)  
  (2) มีแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุขและความม่ันคงด้านสุขภาพผ่านความเห็นชอบจาก ครม.  
  (3) ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical information ได้แบบ 
real time ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
  (4) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 วัน  
  (5) อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.4 ในปี 2564 และ 2565 
  (6) แผนปรับปรุงโครงสร้างการทำงานความมั ่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 
3.6 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (รอง) 
 

 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป   
  (1) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
       (1) การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ ความรวดเร็ว และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 
   (2) หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัย 
ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
3.7 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (รอง) 
 

 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป   
  (1) การพัฒนาการจ ัดการเร ียนการสอนสู ่การเร ียนร ู ้ฐานสมรรถนะ  เพื ่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
      เป้าหมาย 
   (1) ผ ู ้ เร ียนทุกระดับเป ็นผ ู ้ม ีความรู้  ท ักษะและใฝ ่เร ียนรู้  ม ีท ักษะในการดำรงช ีวิต 
ในโลกยุคใหม่ ร ู ้ เท ่าทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที ่ต ื ่นรู้  ม ีความรับผิดชอบ และ 
มีจิตสาธารณะ    
  (2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  มีจิตวิทยาการเรียนรู้  สื ่อและการใช้สื ่อ เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษาและการเรียนรู้  การวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู  
  (3) ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาและผู ้บร ิหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ  
และการนิเทศการจัดการเร ียนรู้  ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเร ียนรู้  ส ื ่อและเทคโนโลยี 
เพื ่อการเร ียนรู้  การวัดและประเมินผลการเร ียนรู ้ตามสภาพจริง  การนิเทศการจัดการเร ียนรู้  ม ีภาวะผู้นำ 
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ทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเร ียนรู้  และมีมนุษยสัมพันธ์ท ี ่ดี  
ในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 
 

  ตัวช้ีวัด  
      (1) มีหลักสูตรการศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล 
  (2) คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาได ้ร ับการพัฒนาศ ักยภาพในการจ ัดการเร ียนรู้  
แบบ Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ  
  (3) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะและเจตคติค่านิยม 
และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
  (4) ระบบการประเม ินผลล ัพธ ์ผ ู ้ เร ียนม ีความหลากหลาย  เพ ื ่อส ่งเสร ิมการเร ียนรู้  
เป็นรายบุคคล (personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา 
ลดสัดส่วนของการนำผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เรียนในระดับชาติ  มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู ้บริหาร
สถาบันการศึกษา  
  (5) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized learning) สำหรับ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 1)  เป้าหมาย 
  (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 (2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู ้เห ็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู ่ร ่วมกันได้  
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 (3) ประชาชนในจังหว ัดชายแดนภาคใต้ม ีความปลอดภัยในช ีว ิตและทรัพย ์ส ินมีโอกาส  
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
 (4) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 (5) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
 2)  แนวทางการพัฒนา 
 (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
 (1.1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 (1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา 
ภาคการเมือง 
 (1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  
 (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
         - พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกันและร ักษาผลประโยชน์  
ของประเทศ 
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  (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั ่นคง  เพื ่อบูรณาการความร่วมมือ 
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
      (3.1) ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื ่อเอื ้อต่อการส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      (3.2) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการบริหาร
จัดการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้ชายแดนไทยกับประเทศ  เพื่อนบ้าน
เป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 1) เป้าหมาย 
 (1) ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและการให้บริการ 
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
 2) แนวทางการพัฒนา 
 (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร ภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 (2) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
 - ตัวช้ีวัด  
   (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
   (2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 - กลยุทธ์ 
 (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ 
 (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจ 
ถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ 
เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
 (3) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 
ที่ยั ่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  
 (4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
 
 2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
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 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 
 - ตัวช้ีวัด  
   (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
 (2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ 
 (3) ระดับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในประเทศ และการ
กล่าวถึงปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีนานาชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล 
 - กลยุทธ์ 
 (1) บ ูรณาการการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐให ้ เป ็นระบบ ม ี เอกภาพ และ 
เป ิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส ่วนร ่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร ์พระราชทาน “เข ้าใจ เข ้าถ ึง พัฒนา”  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้ง  
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู ้ นำหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ 
ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรง
ต่อสาเหตุหลักของปัญหา 
 (2) เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวและระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงเพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวเชิงรุก รวมทั้งกำหนดแนวทางการมุ่งแก้ไขต่อจุดศูนย์ดุลหลักของ
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (3) เพิ ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน ผ่านระบบ  
การดำเนินงานด้านความมั ่นคง ด้วยการให้ความสำคัญกับการเฝ้าตรวจพื ้นที ่ เส ี ่ยง สร้างความเข้มแข็ง  
ของหมู ่บ้านและชุมชน รวมทั ้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกำลังประชาชนและกำลังประจำถิ่น  
ให้พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพื ้นที ่ ตลอดจนการเพิ ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปั ญหา 
ภัยแทรกซ้อน 
 (4) พัฒนางานด้านการอำนวยความยุติธรรม ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและ
เคารพหล ักส ิทธ ิมน ุษยชน พ ัฒนาระบบกลไกค ุ ้ มครองส ิทธ ิ เสร ีภาพของประชาชน ตลอดจน ให้  
ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
 (5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธีและสรา้ง
ความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรีเยาวชน ทั้งใน
และนอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบ
การศึกษาที่เก้ือหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
 (6) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ
ที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับป ัญหาการก ่อเหต ุร ุนแรงในพื ้นท ี ่จ ังหว ัดชายแดนภาคใต ้  พร ้อมท ั ้ งสร ้างความเข ้าใจ  
และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ต่อนานาชาติ 
 (7) ส ่งเสริมความต่อเนื ่องของกระบวนการพูดคุยเพื ่อสันติส ุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ  
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ทั้งพื้นที่ในประเทศและพื้นที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุย
เพื ่อส ันติส ุข และมีหลักประกันของความต่อเนื ่องและความเชื ่อมั ่นของทุกกลุ ่มในการเข้ามามีส่วนร่วม  
ในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
 
 3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 3.7.12 การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  
 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  : พื ้นที ่ชายแดนมีความมั ่นคง ปลอดภัย และสามารถพัฒนา 
ไดอ้ย่างยั่งยืน  
 - ตัวช้ีวัด  
 (1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันการลักลอบเข้าเมือง
และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
 (2) ระดับความสำเร็จในการจัดการพื้นที่ชายแดน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 - กลยุทธ์ 
 (1) บูรณาการในการจัดทำความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วยสินค้า
และยานพาหนะ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2) เสร ิมสร ้างความเข ้มแข็งให ้ก ับช ุมชนในบร ิเวณพื ้นที ่ชายแดนไทยและ ประเทศ 
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งให้ประชาชนตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมที่จะเข้าสู่ประเทศ
ไทยผ่านช่องทางชายแดน 
 (3) จ ัดระเบ ียบพื ้นที ่ชายแดนด้านการพัฒนาให้ม ีศ ักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และ  
การเป็นประตูเชื ่อมโยงการค้าที ่มีความสมดุลทั ้งมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั ่นคง ตลอดจน ร่วมมือ 
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาด่านชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 4) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 3.7.14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการตอบสนองและฟื้นฟูที่เข้มแข็งมีขีด
ความสามารถในการรับมือภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงลดความเสี ่ยงจากการ  
ตกเป็นเป้าโจมตี หรือเป็นที่ก่อเหตุ หรือเป็นเส้นทางของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ  
 - ตัวช้ีวัด  
  (1) ระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื ่อป้องกันและแก้ไขภ ัยคุกคาม 
ข้ามชาติและการก่อการร้าย 
  (2) ระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการกับภัยอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 
 - กลยุทธ์ 
  (1) พัฒนากลไกภายในในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การก่อการร้ายการฟอก
เงิน อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ยาเสพติด และการค้ามนุษย์  
  (2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการป้องกันภัย
คุกคาม และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี 
  (3) ศึกษาตัวแบบเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
ป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหาภ ัยค ุกคามข ้ามชาต ิ เพ ื ่อนำมาประย ุกต ์ ใช ้  รวมถ ึงส ่งเสร ิมการว ิจ ัย/พ ัฒนา  
การผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวภายในประเทศ 
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  (4) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลกลางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับชาติ และจัดทำระบบบูรณา
การฐานข้อมลูด้านอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
  (5) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยให้ความสำคัญ 
กับการลดปัจจัยและเงื ่อนไขที่เกื ้อกูลต่อการก่อการร้าย การป้องกันมิให้กลุ่มก่อการร้าย บุคคล หรือกลุ่มบุคคล  
ที ่สนับสนุนการก่อการร้ายทุกรูปแบบใช้พื ้นที ่ในอาณาเขตประเทศไทยเป็นพื ้นที ่พักพิง  พื ้นที ่แสวงหาปัจจัย 
เพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนเป็นพื้นที่ก่อความรุนแรงหรือกระทำการก่อการร้าย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 
  (6) เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมให้เห็น
ความสำคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับภาครัฐ
เพ่ือป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติทุกรูปแบบ 
  (7) ควบคุมและป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง (Radicalization) 
 
 5) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 3.7.13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล 
 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยสามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์  
ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 - ตัวช้ีวัด  
  - ระดับความสำเร็จในการป้องกัน แก้ไข และยับยั้งภัยคุกคามทางทะเล 
 - กลยุทธ์ 
  (1) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการตรวจการณ์ การเฝ้าตรวจติดตามทางทะเลให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ  
  (3) ส่งเสริมการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (United 
Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
  (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทะเล 
 (5) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน 
 
 6) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 3.7.8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
 - เป ้าหมายเชิงย ุทธศาสตร์  : การบูรณาการและการบร ิหารจ ัดการผู ้หลบหนีเข ้าเม ือง 
มีเอกภาพและประสิทธิภาพ  
 - ตัวช้ีวัด  
 (1) ระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู ้หลบหนีเข้าเมืองที ่ เช ื ่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 
 (2) ช ่องทาง/กลไกความร ่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์การ ระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกั้น และส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 
 - กลยุทธ์ 
 (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองให้ทันสมัย รวดเร ็ว สามารถตรวจสอบข้อมูล  
คนเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 (2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต้นทาง รวมถึงองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
 (3) พัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในเชิงนโยบายและการปฏิบัติโดยให้
ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
อย่างประสานสอดคล้องกัน 
 
 7) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 3.7.9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่าง
ด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย
กำหนด  
 
 - ตัวช้ีวัด  
  (1) จำนวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทำงานถูกต้องตามกฎหมาย 
 - กลยุทธ์ 
  (1) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถ
ป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน 
  (2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์ 
  (3) เร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ 
  (4) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือปกป้อง 
และคุ้มครองสตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์ 
 (5) จัดระบบการจ้างแรงงานให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยและแรงงานต่าง
ด้าวตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 3.7.10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัย
จากยาเสพติด 
 - ตัวช้ีวัด  
  (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (2) ระดับความสำเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - กลยุทธ์ 
  (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะ
การสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการดำเนินง านตามแนว
ปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก 
  (2) สก ัดก ั ้นการล ักลอบนำเข ้ายาเสพต ิด ปราบปรามผ ู ้ค ้า และเคร ือข ่ายยาเสพติด 
โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  (3) บำบัดฟื ้นฟูผ ู ้ใช ้ ผ ู ้ เสพ ผ ู ้ต ิดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด  รวมทั ้งต ิดตามและ 
ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม 
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  (4)  รณรงค ์ให ้ เด ็ก เยาวชน ผ ู ้ ใช ้แรงงาน และประชากรกล ุ ่มเส ี ่ยง ตระหน ักร ู ้ ถ ึ ง โทษ 
ของยาเสพติด เพื ่อป้องกันการเข้าไปยุ ่งเกี ่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ  
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  (5) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
 8) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 3.๗.11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
   - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง 
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  
 - ตัวช้ีวัด  
  (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
  (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
 - กลยุทธ์ 
  (1) นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
  (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินโครงการของภาครัฐ 
 
 9) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 3.7.15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ 
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์  
 - ตัวช้ีวัด  
 (1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี ่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ที ่สอดคล้อง 
กับหลักสากล 
 (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
 - กลยุทธ์ 
 (1) พัฒนาขีดความสามารถ ทั ้งองค์กรภาครัฐ ฝ ่ายทหาร พลเรือน และตำรวจ และ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 
 (2) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงทางไซเบอร์ 
 (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภัยคุกคามความ
มั่นคงทางไซเบอร์ 
 (4) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และกำจัดความเสี ่ยงที ่อาจนำไปสู่ สงครามไซเบอร์  
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง
พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
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 10) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 3.7.19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 - เป ้าหมายเช ิงย ุทธศาสตร์  : การบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 - ตัวช้ีวัด  
 (1) ระด ับความสำเร ็จในการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม  
เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล 
 (2) ระดับความสำเร ็จในการจัดการสิ ่งแวดล้อมให้มีค ุณภาพและสามารถป้องกันหรือ 
ลดผลกระทบต่อชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับสากลและพันธกรณีของไทย  
 - กลยุทธ์ 
  (2) เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
  (3) เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ ่งแวดล้อมควบคู่กับการปกป้องสิทธิชุมชน และ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น และ
ประชาชน เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบนาเข้าวัตถุมีพิษ สารเคมีอันตราย
และกากของเสียต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาทิ้งในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งปล่อย  
ของเสียกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (5) ส่งเสริมการผลิต การบริโภค การนำเข้า การส่งออก การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ โดยให้มีการรักษาและคุ้มครองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเจริญเติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (6) ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนและโลก เพื ่อเป็นภาคี  
ด้านการรักษา การเฝ้าระวัง และการฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาผลกระทบ  
ด้านระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริม
ในการแก ้ ไขป ัญหาทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมข ้ามพรมแดน เช ่น หมอกคว ันจากไฟป่ า  
การก่อสร้างเข่ือนในแนวแม่น้ำสายหลักท่ีไหลผ่านระหว่างประเทศ และขยะทะเล เป็นต้น 
 11) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคง 
 - เป ้าหมายเช ิงย ุทธศาสตร์  : การมีระบบข่าวกรองที ่ม ีการบูรณาการ มีความทันสมัยและ 
มีเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมเผชิญภัยคุกคาม รวมทั้ง มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง 
ที่หลากหลายในทุกมิติ สามารถสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 
 
 - ตัวช้ีวัด  
  (1) ระดับความสำเร็จของการใช้งานข่าวกรองและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข่าวกรอง  
ภาคประชาชน 
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 - กลยุทธ์ 
  (1) ดำเนินงานด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
เพ่ือสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ 
  (2) เสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานภาครัฐ  
รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน 
  (3) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและจัดทำแผน
รวบรวมข่าวสาร รวมถึงพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางข่าวกรองกับทุกภาคส่วน โดยพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมศักยภาพ
ของเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล และองค์กรด้านการข่าว 
  (4) สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานข่าวกรอง 
  (5) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ 
  (6) สนับสนุนให้มีการจัดตั ้งหรือพัฒนาสถาบันหรือศูนย์อนาคตศึกษาด้านความมั ่นคง  
เพ่ือประเมินแนวโน้มด้านความมั่นคงระยะยาว 
 
 12) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 16 : เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 - แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.16  การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม 
 ระหว่างประเทศ 
 - เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
บนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน และได้รับ
การยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในด้านความมั่นคงรวมทั้งสามารถ
คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ 
 - ตัวช้ีวัด  
 (1) ระดับความสำเร็จของการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยด้านการเมืองและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวทีองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
 (2) ระดับความสำเร็จในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
ประเทศมหาอำนาจ 
 (3) ระดับความสัมพันธ์ที่ดีด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 
 - กลยุทธ์ 
 (1) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ ทั้งผู้นำและหน่วยงาน
ความมั่นคงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในอาเซียน และประเทศที่มีความสำคัญ
ทางยุทธศาสตร์ต่อไทย 
 (2) ส่งเสริมการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำนาจอย่างมีสมดุล โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
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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 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมงให้เกิด
ความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล 
 5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 
 5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเข้าส่งออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน 
 5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง 
 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ 
 10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ท่ัวประเทศ 
 11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอํานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย 
กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
 1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 

นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 สำน ักงานตำรวจแห ่งชาต ิ  ภายใต ้การนำองค ์กรของ พลตำรวจเอก ส ุว ัฒน ์  แจ ้ งย อดสุข  
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มุ ่งเน้นการทำงาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา” 
 1) เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อำนาจหน้าที่  
ตามกฎหมาย 
 1.1 เพื ่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติ และสนอง  
พระบรมราโชบายในทุกด้าน 
 1.2 เพ่ือป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 
 1.3 เพ ื ่อร ักษาความสงบเร ียบร ้อย ความปลอดภ ัยของประชาชน และความม ั ่นคง 
ของราชอาณาจักร 
 1.4 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และประชาชน 
 2) ที่นำสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต  
อยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี 
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 2.1 ด้านบุคลากร ข้าราชการตำรวจเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล 
 2.2 ด้านสิ่งอุปกรณ์ ข้าราชการตำรวจต้องมีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื ่อตอบสนองภารกิจที ่ได้ร ับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีนวัตกรรม  
ด้านสิ่งอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับองค์กร 
 2.3 ด้านบริหารจัดการที ่ด ี ต้องมีการบริหารจัดการที ่นำสมัย ปรับเปลี ่ยนกระบวนการ
บริหารงานเพ่ือนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท และมี
การทำงานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือรองรับความท้าทายของโลกในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล 
 3) ในระด ับมาตรฐานสากล ต ้องม ีค ู ่ม ือการปฏ ิบ ัต ิงานและม ีมาตรฐานการประเมิน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ  
 3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทุกสายงาน บอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดกำหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ  
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 4) ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา โดยให้ดำเนินการดังนี้ 
 4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย  
 4.2 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 
ให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน 
 4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ 
 4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใดเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม  
 4.5 ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 

นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 
 กองบ ัญชาการตำรวจนครบาล ภายใต ้การนำองค ์กรของ พลตำรวจโท สำราญ  นวลมา  
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้มุ ่งเน้นการทำงาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์  

“เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการดูแล และพิทักษ์ รับใช้ประชาชน” 

ค่านิยมองค์กร (Core Values) 
 M   (Motivate)              ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 P    (People – centered approach)  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 B    (be Safety and Security)   สังคมสงบสุขประชาชนปลอดภัย 

พันธกิจ (Mission) 
➢ ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
➢ รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 
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➢ บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชน ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
➢ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาให้กับประชาชน 
➢ แก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีสมัยไม่มาใช้ 
➢ แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
➢ บำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ 

  
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ  

นโยบายและแผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 นโยบายรัฐบาล  
และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 

 

 กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
ได้มุ ่งเน้นรองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่ กองบัญชาการ 
ตำรวจนครบาลเกี่ยวข้อง โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองบัญชาการตำรวจ 
นครบาล ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยใน
สังกัด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคงเป็นหลัก โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสร ิมสร ้างความร ักและภาคภูม ิ ใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง  
น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุนงานจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 เพิ ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน และอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ และ
สน ับสน ุนการดำเน ินการแก ้ ไขป ัญหาด ้านความม ั ่นคงท ี ่ม ีอย ู ่ ในป ัจจ ุบ ันอย ่างจร ิงจ ังและเ ป ็นร ูปธรรม  
เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข ้ามชาต ิ  การพ ัฒนามาตรการ กลไกการป ้องก ันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
ท ั ้ งในการกระทำผ ิดร ูปแบบปกต ิและออนไลน ์  พ ิท ักษ ์และฟ ื ้นฟ ูทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม  
โดยปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมาย 
ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที ่  3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง รองรับการดำเน ินงาน 
เพื ่อแก้ไขปัญหาความมั ่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั ่นคงชายแดน การบริหารจัดการ 
ผู ้หลบหนีเข้าเมือง การรักษาความมั ่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การก่อการร้าย สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
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 ยุทธศาสตร์ที ่  4 พัฒนาองค์กรให ้ทันสมัย สู ่ระบบราชการไทย 4.0  ให้เป็นองค์กรที ่เป ิดกว ้าง  
และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงาน
ได้  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุกมุ ่งเน้นแก้ไขปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชน มีข ีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  
เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริ เริ ่มและประยุกต์องค์ความรู้ 
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงาน
สมัยใหม่ โดยจัดองค์กรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากรทางการบริหารให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การ
บริหารงานบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร   
เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 
  

กรอบการติดตามและประเมินผลระดับประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

 การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญในการบริหารจัดการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ  
ว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจนครบาลต้องรายงานผลการปฏิบัติงานไปยัง
กลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ดังนี้ 

 
 
 
 
      1 .  กา รประ เม ิ นผลตามระ เบ ี ยบว ่ าด ้ วยการต ิ ดตาม   ตรวจสอบ  และประ เม ิ นผล  
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  
 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้จัดทำ “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR )” เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการขับเคลื่อน

การประเมิน

1. ระบบ eMENSCR
2. ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย 
WEF และ IMD

การประเมิน

- ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

การประเมิน

- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)

กองบัญชาการตำรวจนครบาลรวบรวมผลการประเมิน 
และรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แผนระดับต่าง ๆ ของประเทศไปสู ่การปฏิบัติของส่วนราชการ โดยได้จัดทำในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ส่วนราชการดำเนินการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่นำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการดำเนินการ ตามห้วงระยะเวลา เพื่อแสดงการขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงาน 
ที่สอดคล้องรองรับและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 2. การประเมินตามตัวช้ีวัดความสามารถในการแข่งขัน  
  “ดัชนีวัดระดับความสามารถในการแข่งขัน” เป็นการประเมินและวิเคราะห์ระดับความสามารถ  
ในการแข่งขันแบบองค์รวมของแต่ละประเทศ ซึ่งสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF)) และ 
(World Competitiveness Ranking ( IMD)) ได ้จ ัดทำดัชน ีช ี ้ว ัดและจัดอันด ับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศต่าง ๆ โดยกำหนดบนพื้นฐานของหลักคิดของการที ่ประเทศต้องมีปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที ่ดี  
โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนา  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ติดตามความก้าวหน้าและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการรายงานผลอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ที่ผ่านมา พบว่ามีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนของประเทศซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและนำไปสู่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.  

 3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12และมาตรา 45 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546  
  มติคณะรัฐมนรี 15 กันยายน 2563 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมี 
   - กรอบการประเม ิน 2 องค ์ประกอบ ได ้แก่  การประเม ินประส ิทธ ิผลการดำเน ินงาน 
(Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) 
   - เกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง 
   - ประเมินปีละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี) 
 
  การประเมินส่วนราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้นำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้  และส่งผลการประเมินให้สำนักงาน 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ ซึ่งเป็นไปตามมติ
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประชุม ครั้งที ่4/2559 เมือ่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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  กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้คัดเลือกตัวชี ้ว ัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี ้ว ัดตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทางการ
ประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 – 2565 และการประเมินตามตัวชี ้ว ัดความสามารถ 
ในการแข่งขัน (World Economic Forum (WEF)) และ (World Competitiveness Ranking (IMD)) ประกอบด้วย  
3 - 6 ตัวชี้วัด โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 1) การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) 
ร้อยละ 70 และ 2) การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 30 เพื่อจัดทำกรอบการ
ประเมินให้เป็นไปตามตามมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้น 
  4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  

 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้
หน่วยงานภาครัฐรวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล (สำนักงานจเรตำรวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ) กรอกข้อมูลผ่าน 
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและการรายงานผลการประเมินในลักษณะ
ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อคำถามในแต่ละตัวชี้วัด 
เอกสารหลักฐาน จะสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่เดือน
มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2565 ดังนี้   

เกณฑ์การประเมิน 

ชื่อตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

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

0 – 49.99 F 
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนปฏบิัติราชการ 
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล  
ภายใต้กรอบแนวทางของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เหตุผลและความจำเป็น 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1 กำหนด 
ให้การบร ิหารราชการ ต ้องเป ็นไปเพ ื ่อประโยชน ์ส ุขของประชาชน เก ิดผลส ัมฤทธ ิ ์ต ่อภารก ิจของภาครัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที ่ไม ่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ  
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
 

 2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
        มาตรา 5  
                   - ให้ม ีย ุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
         - การจัดทำแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  
 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผน  
และข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
 มาตรา 26  ในกรณีที ่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าการดำเนินการใด 
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั ้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง  และในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น 
จงใจปฏิบัติหน้าที ่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 
 

 3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
      มาตรา 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
     มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงานของรัฐ
รายงานผลการดำเน ินการด ั งกล ่าวต ่อสำน ักงานสภาพ ัฒนาการเศรษฐก ิจและส ั งคมแห ่ งชาต ิ  (สศช.)  
ภายในระยะเวลาและตามรายการที่กำหนด  
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 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546 และ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
    มาตรา 9  
            - จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั ้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที ่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั ้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ ์ของภารกิจ  
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ  
     - ต ิดตามและประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิตามแผนปฏ ิบ ัต ิราชการตามหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการ  
ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด 
  มาตรา 10  
    ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน ให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่ง
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
  มาตรา 16  
         - จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี ่ยวกับนโยบาย  
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
     -  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สำนักงบประมาณ
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  
     - ในกรณีท ี ่ส ่วนราชการมิได ้เสนอแผนปฏิบ ัต ิราชการในภารกิจใด หร ือภารกิจใดไม่ได ้รับ  
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน ให้เกิดการ
ข ั บเคล ื ่ อนไปส ู ่ เป ้ าหมาย  โดยกำหนดแผนแม ่ บทภายใต ้ ย ุ ทธศาสตร ์ ชาต ิ รองร ั บ ปร ะกอบด ้ วย  
23 แผนแม่บท 15 ประเด ็นเร ่งด ่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป ็นแผนสำคัญซึ ่งจะมีผลผ ูกพัน 
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้อง โดยจะต้องนำค่าเป้าหมายและตัวชี้ว ัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เก่ียวข้อง มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องรองรับ 
 6. มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 4 ธ ันวาคม พ.ศ. 2560  เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย  
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
  แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นแผนระดับที่ 3  
ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับที ่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  แผนการปฏ ิ ร ูปประเทศ แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคม แห ่ งชาต ิ  และนโยบาย 



33 
 

      แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบูรณาการการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติการ
ด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Causal Relationship)  
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 7. มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   เห็นชอบการกำหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมาย 
ในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื ่อน 
(เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในเป้าหมายของแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
เป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงปลอดภัย
ภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and Police Index (WISPI)) ดีขึ้น 
โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง (เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และ
เจ้าภาพเป้าหมายประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น (เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เป็นหน่วย
รับผิดชอบและกำกับดูแล 
 8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 
    แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
  เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กำหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมี
แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี 
ความสำนึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น 
(ปี 61 - 65) 
อยู่ในลำดับ 

1 ใน 55 ของโลก 

(ปี 66 - 70) 
อยู่ในลำดับ 

1 ใน 45 ของโลก 

(ปี 71 - 75) 
อยู่ในลำดับ 

1 ใน 35 ของโลก 

(ปี 76 - 80) 
อยู่ในลำดับ 

1 ใน 25 ของโลก 
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หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพ (เจ้าภาพระดับท่ี 3 (จ.3)) 
  1. รับผิดชอบดำเนินการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท (Y2) และ 
เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพ่ือจัดทำปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) ของ
เป้าหมายดังกล่าว 
  3 .  ประสานหน ่ วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องในการจ ัดทำแผนระด ับท ี ่  3 และจ ัดทำโครงการ/ 
การดำเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) 
  4. ประสานกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
  5. ประสานดำเนินการจัดหาและนำเข้าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 
  6. ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 9. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 รับทราบกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
ส ั งคมแห ่ งชาต ิ  เสนอค ู ่ ม ื อการ แนวทางการจ ัดทำแผนระด ับท ี ่  3  และการ เสนอแผนระด ับท ี ่  3  
ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกันกับทุกหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ว ่าจะเป็นส่วนราชการ ร ัฐว ิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือรูปแบบอื ่นใด ตามนัยของพระราชบัญญัติ  
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทำแผนระดับที่ 3 รวมทั้งการเสนอแผน
ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากทุกหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่หลักในการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้อง
ก ับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  และม ีส ่ วนร ่ วมขั บ เคล ื ่ อนการพ ัฒนาประเทศไทยไปส ู ่ ว ิ ส ั ยท ัศน ์  ด ั งกล ่ าว  
ผ่านแผนระดับที่ 3 ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
ความมุ่งหมายของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
  1.1 วิสัยทัศน์  
   “เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการดูแล และพิทักษ์ รับใช้ประชาชน”  
  1.2 ค่านิยมองค์กร 
    M   (Motivate)   ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  P   (People – centered approach)   ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  B   (be Safety and Security)   สังคมสงบสุขประชาชนปลอดภัย 
  1.3 วัฒนธรรมองค์กร 
     ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม 
  1.4 ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 
            ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  1.5 พันธกิจ 

1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 
3. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชน ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
4. มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาให้กับประชาชน 
5. แก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีสมัยไม่มาใช้ 
6. แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
7. บำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ 
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  1.6 เป้าหมายหน่วยงาน 
    1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
   2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 
    3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 
          4. ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 1.7 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
         1. สนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ 
         2. สนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
         3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  
             4. จัดสรรงบประมาณประจำปีเพ่ือการบริหารงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            5. เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
  1.8 หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
            1. พัฒนากองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจ 
นครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัด
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
         2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ตามความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
         3. เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 
         4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
 5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถตอบสนอง  
การพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติ ดตามความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพ่ือพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างแท้จริง 
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การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร ์ เจ้าภาพยุทธศาสตร ์ เป้าหมายยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร ์ เจ้าภาพ  
ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร์ 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาต ิ

ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 
 

1.1 ถวายความปลอดภยัพระมหากษัตริย์  
พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค์ 

- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกยีรติ  
ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 

ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 
 

การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานวุงศ์ 

1.2 คนไทยมีความจงรักภกัดี ซื่อสัตย ์พร้อม
ธำรงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลกัของชาติ / สนับสนุน
และเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และน้อมนำ 
แนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็ม
แข็งให้กับชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญา 

ฝอ.3, ฝอ.4, ฝอ.5 และ  
ฝอ.6 บก.อก.บช.น.  

และ บก.สส 
 

2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน และ
บังคับใช้กฎหมายอยา่งเสมอภาคและเปน็ธรรม 

- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการและ
ระงับเหตุของสายตรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- จ ับก ุมกระทำความผ ิดคด ีความผ ิดท ี ่ ร ั ฐ เป็น
ผู้เสียหาย (กลุ่มคดีที่ 4) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 83.83 คดี/
ประชากร 100,000 คน 
- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 
28.39 คดี/ประชากร 100,000 คน 
- ความเชื ่อม ั ่นของประชาชนในการให้บร ิการ 
บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตำรวจ 
(จราจร จิตอาสา พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 
 

ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 
 
 

ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 
 
 
 

ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 
 

การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 
 

- ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  
ไม่เกินร้อยละ 40 * 

ฝอ.3, ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 
และ บก.สส. 

การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ 
แก่นักท่องเที่ยว 
 - ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏบิัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
(ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน  
และการบริการ)  

ฝอ.3, ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 
และ บก.สส. 
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 - ร้อยละของความสำเร็จในการลงนาม
ผูกพันสัญญาตามโครงการจัดหายทุโธปกรณ์ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

ฝอ.4 บก.อก.บช.น. จัดหายุทโธปกรณเ์พื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

2.2 ประชาชนได้รับการอำนวยความยตุิธรรม
ทางอาญาและการบรกิารด้วยความสะดวก
รวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม 

- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความ
ยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
(ด้านการบริการด้วยความสะดวกรวดเรว็ เสมอภาค
และเป็นธรรม) 

ฝอ.3, ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 
และ บก.สส. 

- กองทุนเพือ่การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  

   - ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ดา้นอำนวยความยตุธิรรม) 

ฝอ.3, ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 
และ บก.สส. 

 

ยุทธศาสตร ์ เจ้าภาพยุทธศาสตร ์ เป้าหมายยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร ์ เจ้าภาพ  
ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร์ 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 
 

3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในภาพรวมดีขึ้น 

- ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบตอ่ความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 

ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 
(งานแผนความมั่นคง) 

 

การบังคับใช้กฎหมายเกีย่วกับความมั่นคง
และความสงบเรียบรอ้ย 
 

  3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
พิเศษดีขึ้น 

- ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัดดา้นการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 

ฝอ.3, ฝอ.6 บก.อก.บช.น., 
ศอ.ปส.บช.น., ศพดส.บช.น.,  

และ บก.สส. 

1. การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและ
ผู้ค้ายาเสพติด 
2.การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดี 
การกระทำความผิดค้ามนุษยแ์ละความผิด 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและ
ดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย ์
และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
4. การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต 
การค้ายาเสพติด 



38 
 

      แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

* ตัวชี้วัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำ
รายละเอียดตัวช้ีวัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสำนักงานตารวจแห่งชาติในภาพรวม 

 

 
 

 

5. การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ
โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่า  
6. การปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
7. การป้องกันปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 

ยุทธศาสตร ์ เจ้าภาพยุทธศาสตร ์ เป้าหมายยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร ์ เจ้าภาพ  
ตัวชี้วดัระดบัยุทธศาสตร์ 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย  
สู่ระบบราชการไทย 4.0 

ฝอ.1 บก.อก.บช.น. ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
มีประสิทธิภาพ ขา้ราชการตำรวจมีความเป็นมือ
อาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิน้าที่ มีความรัก 
เช่ือมั่นและศรัทธาต่อองค์กร 
 

- ดัชนีความผกูพันของบุคลากรต่อการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคลคล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 * 
(4 แนวทางตามแผนแม่บท 20  แผนยอ่ย 
การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 

ฝอ.1 บก.อก.บช.น. และ 
ศฝร.บช.น. 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ 
ที่พักอาศัย 
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,274,138,400 ล้านบาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ 
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.1  ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ 
 2. การปฏิบัติทุกครั้งให้มีการประสานงานกับหน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
 3. ปรับแผนการถวายความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน 
 4. หัวหน้าหน่วยต้องกำกับ ดูแล อำนวยการ และตรวจสอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเข้มแข็งมาปฏิบัติภารกิจ มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
 5. ซักซ้อมการปฏิบัติ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับ โดยเฉพาะ รอง สว. - ผบ.หมู่ ใหเ้ข้าใจภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างถ่องแท้ 
 6. ปรับลดกำลังในเครื่องแบบให้เหลือ 1 ใน 3 โดยในเส้นทางให้วางกำลังในเครื่องแบบเฉพาะทางร่วม ทางแยก หรือจุดที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ท่ีเหลือให้ใช้กำลังนอกเครื่องแบบ 

ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การถวายความปลอดภยั
พระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ  
ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 
 
- ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าท่ีถวาย 
ความปลอดภัย (จำนวน 4,000 นาย) 

ฝอ.3 
 บก.อก.บช.น.  

 
 

ศฝร.บช.น. 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

 
ทุกหน่วยในสังกัด 

บช.น. 
 

24,658,500 24,658,500  
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2  ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1.  สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึ งสร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตผุล 
และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ประชาชน และสังคม  
 2. นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและชุมชน รวมถึงสนับสนุนการ ดำเนินงาน 
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์ 
 3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. ทุกหน่วยในสังกัดต้องพร้อมปฏิบัติ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 5. ให้ทุกหน่วยในสังกัด สำรวจโครงการพระราชดำริในพื้นที่รับผิดชอบและสนับสนุนภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
 6. การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้องมีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและจัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ โดยต้องมีการดำเนินการทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
 7. กรณีมีภัยพิบัติให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ และดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบจิตอาสา รวมทั้งรายงานข้อมูลไปยังหน่วย หรือ ตร. โดยเร็ว 
 8. กรณีมีเหตุภัยพิบัติร้ายแรง ให้รายงานตามลำดับชั้นจนถึงระดับ ตร. ในกรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยให้ร้องขอ ตร. เพื่อ จะได้สนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และสิ่งของ 
ในการบรรเทาสาธารณภัย 

ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้าง 
ความเข็มแข็งให้กับชุมชน 

- การปลูกฝังจติสำนึกจติอาสาและการเผยแพร่
ความรู้ตามโครงการจติอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำริ จำนวน (10,000 คน) 
 

ฝอ.5  
บก.อก.บช.น.  

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

- -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคงของประเทศ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1  
 1. จำนวนคดีอาญาความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 
 3. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการบริการ) 
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1. บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประสานควาร่วมและและสร้างเครือข่ายตำรวจต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
เป็นระบบ  
 2. พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านกำลังพล (สอดคล้องกับความหนาแน่นของ
จำนวนประชากรและพื้นท่ี) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน และการกำหนดแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และ
การนำมาใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นชัดเจน เช่น การจัดทำคู่มือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงาน ซึ่งมีการกำหนด
รายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุยุทธวิธีตำรวจอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำข้อผิดพลาด 
ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบป้องกันและเพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรมได้ทันต่อสถานการณ์และตอบสนองความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกำหนดแนวทางการป้องกันอาชญากรรมเชิง
รุก (Proactive Crime Prevention) โดยนำระบบฐานข้อมูลมาเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม  
ให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดจำนวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่
ในประเทศไทย อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีทำร้ายร่างกายสาหัส คดีปล้นทรัพย์ และความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ให้ตอบสนองรองรับกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดของประเทศ 
 4. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจร 
6. ป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยกำหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม 

ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเองซึง่เป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรมในระยะยาว 

7. เร่งสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มความไว้ใจของประชาชนท่ีมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มากข้ึน 
8. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในระดับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
9. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  
 
 

 



42 
 

      แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายและบริการ
ประชาชน 
 
 

1. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการให้บริการและ
ระงับเหตุของสายตรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
2. จับกุมการกระทำความผิดคดคีวามผิดทีร่ัฐเป็น
ผู้เสยีหาย (กลุม่คดีที่ 4) เพิ่มขึ้นไมน่้อยกว่า ร้อยละ 
15 เมื่อเทียบกับ ปีท่ีผ่านมา 
3. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่เกิน 83.83  
คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน 
4. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ  
ไม่เกิน 28.39 คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน 
5. ความเช่ือมั่นของประชาชนในการให้บริการ 
บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตำรวจ 
(จราจร จติอาสา  พัฒนา  สายตรวจ)  
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 *   
 

ฝอ.3  
บก.อก.บช.น. 

ฝอ.6  
บก.อก.บช.น. 

 
 

ฝอ.6  
บก.อก.บช.น. 

ฝอ.6  
บก.อก.บช.น. 

 
ฝอ.5  

บก.อก.บช.น. 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

835,415,540 828,245,240  

กิจกรรม : การรักษาความปลอดภยัและให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว  

1. การควบคุมคดเีกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ินท่ีเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ไม่เกิน 5 คด/ีนักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน   
2. ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
ที่ติดต่อขอรับบริการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  

ฝอ.3  
บก.อก.บช.น. 

 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

 7,170,300  

* ตัวช้ีวัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบใน
การจัดทำรายละเอียดตัวช้ีวัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม 
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แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : จดัหายุทโธปกรณเ์พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปอ้งกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล 

- ร้อยละของความสำเรจ็ในการลงนามผูกพัน
สัญญาตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ์  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
 
 

ฝอ.4  
บก.อก.บช.น. 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

192,632,500 192,632,500  
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.2  
            1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม) 
 2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านอำนวยความยุติธรรม) 
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
   1. ปรับโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน โดยเฉพาะในสถานีตำรวจให้สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับปริมาณงาน 
            2. เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน ให้มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริการประชาชน
อย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 
 3. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงานบริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในทุกขั ้นตอนของงานสอบสวนอย่างชัดเ จน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า รวมทั้งพัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้า และการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษแ ละเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม           
            4. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ในการทำสำนวน 
            5. ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน  ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพข องงาน รวมทั้งให้เหมาะสม 
กับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
            6. เพิ่มขีดความสามารถงานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชในส่วนภูมิภาคให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
            7. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่ าง ๆ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี ก่อนเข้าสู ่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง  
ความเป็นธรรม (การแจ้งสิทธิ การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ)  
 8. ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีช่องโหว่และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
หลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่ไม่ทันสมัย โดยเสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก กฎหมายนั้น ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 9. สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจของตำรวจ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการการทำงานและฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
 10. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
 11. เพิ ่มศักยภาพในการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตำรวจ  และสร้างความเป็นธรรมในกระบว นการยุติธรรมของตำรวจ 
ทุกขั้นตอน ปิดช่องโหว่ที่จะเป็นการเอื้อต่อการประพฤติมิชอบ 
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      แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การปฏิรปูระบบงานสอบสวน และการ
บังคับใช้กฎหมาย 

การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที ่
1. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
ที่ได้รับการจัดทำแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 
2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่างท้องที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม 
และการสอบปากคำในการสอบสวน 
1. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา 
ต่อการดำเนินมาตรการคุ้มครองสทิธิตามหลักสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของตำรวจ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
2. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/  
ต่อมาตรการคุม้ครองสิทธิของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ต้องหา ต่อการไดร้ับการปฏิบัติทีไ่ม่เหมาะสม 
ตามหลักสิทธิมนุษยชนของเจ้าหนา้ที่ตำรวจ  
ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเรื่องร้องเรียน  
4. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าได้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 24 

 
ฝอ.6  

บก.อก.บช.น. 
 
 
 
 

บก.สส. 
 
 
 
 
 

 
ฝอ.1  

บก.อก.บช.น. 
 
 

บก.สส. 
 

 
บก.น.1 – 9 

 
 
 
 
 

บก.น.1 – 9 
 
 
 
 
 
 

บก.น.1 – 9 
 
 
 

บก.น.1 - 9 

 
28,122,300 
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      แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

- กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 1. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน
ด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
2. ร้อยละเฉลี่ยผลการปฏิบตัิงานจากการใช้
เงินกองทุนฯ ต่อจำนวนครั้งท่ีใช้เงินกองทุนฯ 
    2.1 จำนวนคดีที่ทราบตัวคนร้าย/และ 
หรือออกหมายจับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.33  
    2.2 ผลการจับกุมตามหมายจับ  
ไม่น้อยกว่า 35.97  

บก.สส. บก.น.1 - 9 - -  

* ตัวช้ีวัดตามโครงการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตารวจแห่งชาติ ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบาย ต้องประสานหน่วยรับผิดชอบใน
การจัดทำรายละเอียดตัวช้ีวัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.)) ดำเนินการประเมินผล เพื่อรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม 
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      แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวมดีขึ้น 
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
      1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
      2. กำหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และบรรเทาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู ้อื ่นซึ ่งอยู ่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม และกำหนด  
ให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุมและช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
จากการชุมนุมน้อยที่สุด 
   3. จัดทำแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้ ให้ใช้กำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จำเป็น รวมทั้งกรณี
การเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
   4. เพิม่ประสิทธิภาพในด้านการส่งกำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
   5. ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะให้มีความเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ 
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
 

ฝอ.3  
บก.อก.บช.น. 

 
 

ทุกหน่วย 
ในสังกัด บช.น. 
 
 

 

- -  
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีขึ้น 
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1. การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
    1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน 
    1.2 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
    1.3 พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
    1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์ 
    1.5 พัฒนาการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ และเร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์  
    1.6 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองสตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์ 
    1.7 พัฒนาและใช้สื่อ Social Network ในการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
    1.8 พัฒนาการดำเนินคดีค้ามนุษย์โดยใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
    1.9 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปช่ันของเจ้าหน้าท่ีรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
    1.10 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    1.11 พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  
 2. การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
    2.1 ป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม และปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้าง 
ปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
    2.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ  
    2.3 สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ท้ังในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้าน ชุมชน    
    2.4 สร้างการเป็นอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน  
    2.5 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื ่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื ้นที ่และชีวิต  
ความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้น 
    2.6 สกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต  
    2.7 สกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติด ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติดโดยอาศัยเทคโนโลยีเ ป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้น 
ตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพื้นท่ีตอนใน 
    2.8 สกัดกั้นการนำทรัพย์สินท่ีได้จากการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ 
    2.9 บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวพ้ืนท่ีชายแดนและพื้นท่ีพักคอย 
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    2.10 ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทาง 
การบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ 
    2.11 เพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ทันต่ อกลุ่มผลิต  
และผู้ค้ายาเสพติด  
 3. การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 หยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 
    3.2 เสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
   3.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนางานกระบวนการยุติธรรมของตำรวจในด้านสิ่งแวดล้อม 
   3.4 พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งบูรณาการการดำเนินการกับทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู ความเสียหายจากการบุกรุกทำลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
 4. อาชญากรรมเฉพาะทาง 
  4.1 ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
               4.1.1 พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเงินการธนาคารทุกประเภท และทางเศรษฐกิจ 
       4.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การเงินการธนาคารทุกประเภท และทางเศรษฐกิจ กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.1.3 เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี ่ยวกับการละเมิดทรัพย์สิ นทางปัญญา การเงิน การธนาคาร 
ทุกประเภท และทางเศรษฐกิจ 
 4.2 ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
         4.2.1 สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยอันตราย และผลจากการกระทำผิดคิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
         4.2.2 กำหนดมาตรฐานและมาตรการการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ทั้งในส่วนของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้ องกับระบบคอมพิวเตอร์  
คดีที่ใช้อุปกรณ์หรือชุดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำเข้า เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์  
         4.2.3 จัดองค์กร โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ และกำหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน 
         4.2.4 พัฒนาระบบปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวกับทรัพย์ เพศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความมั ่นคง การจัดเก็บและรวบรวมพยานหลักฐาน  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และวัตถุพยานในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในท่ีเกิดเหตุ รวมทั้งการเก็บกู้ข้อมูลและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ  
         4.2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี ่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ทั ้งในด้านความรู้ ในด้านการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ การเฝ้าฟัง การใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาข่าว และการดำเนินการด้านกรรมวิธีข่าวกรอง  
         4.2.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
         4.2.7 พัฒนาระบบการดำเนินการสอบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นท่ีรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 
         4.2.8 จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการสอบสวน และการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที ่เกี ่ยวเนื ่องตั ้งแต่ชั ้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล ราชทั ณฑ์ เพื ่อเป็นข้อมูล 
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความมั่นคงของรัฐ 
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         4.2.9 สร้างระบบและเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ รวมทั้งรวบรวมกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและประชาชนสามา รถ 
เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
         4.2.10 พัฒนาการตรวจสอบและเฝ้าระวังการกระทำความผิดใด ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั ้งปฏิบัติการโต้ตอบในเชิงรุกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เพื ่อปราบปราม ระงับ 
ความเสียหายอย่างเด็ดขาด รวดเร็วของการกระทำในลักษณะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
         4.2.11 จัดทำระบบติดตามสถานการณ์ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี วิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งบอกเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบแนวโน้มสถานการณ์ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
         4.2.12 วิจัย พัฒนา จัดหา และควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวนและปราบปราม 
         4.2.13 เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที ่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีช่องโหว่และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับบริบทการพั ฒนาประเทศ โดยเสนอ 
ให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.3 การสนับสนุนภัยพิบัติ 
               4.3.1 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนการรับมือสาธารณภัย  
               4.3.2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลาง ภาค และสถานีตำรวจ เพื่อการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
               4.3.3 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ ่งนำแนวทางการรู ้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั ่ว อย่างยั ่งยืน ภายใต้หลักการจัดการความเสี ่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากลมาดำเนินการ  
ตามภารกิจท่ีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้องให้สามารถรองรับปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน  
               4.3.4 ร่วมบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้มาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณ์ของประเทศไทยเพื่อรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ  
               4.3.5 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

      ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดี
การกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิด 
ที่เกี่ยวข้อง  

1. จำนวนผู้กระทำความผดิเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และความผิดทีเ่กี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 300 คน 
2. พ้ืนท่ีเสี่ยงได้รบัการการตรวจเพื่อป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 1,000 ครั้ง 

ศพดส.บช.น. 
 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

- -  

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม 
และดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย ์
และความผิดทีเ่กี่ยวข้อง  

1. จำนวนผู้กระทำความผดิเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และความผิดทีเ่กี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 300 คน 
2. พ้ืนท่ีเสี่ยงได้รบัการตรวจเพื่อปอ้งกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ จำนวน 1,000 ครั้ง 

ศพดส.บช.น. 
 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

- -  
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ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผูผ้ลติ
และผูค้้ายาเสพตดิ  
 
 

1. สัดส่วนการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศโดย
การสกัดกั้นไดไ้ม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
2. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3. ขยายผลเครือข่าย ยาเสพติดหรือตรวจสอบ
ทรัพย์สิน คดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
ของคดียาเสพติดรายสำคัญ 

ศอ.ปส.บช.น. ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

1,404,500   

กิจกรรม : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต
การค้ายาเสพตดิ  

- ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติด
เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้ง
ประเทศ 
 

ศอ.ปส.บช.น. ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

8,028,800   

กิจกรรม :  การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
ระดับโรงเรียนประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า  
 

1. จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รบัการสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพตดิ จำนวน 493,500 ราย 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการตำรวจ
ประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)  
จำนวน 1,483 โรงเรียน 
 

ศอ.ปส.บช.น. ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

6,721,360   
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ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม หน่วยปฏิบัต/ิ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การปราบปรามการกระทำความผดิ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 

- ผลการจับกมุการกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
4,158 คดี 

ศปทส.บช.น. ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

189,000   

กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

1. ประชาชนมีความหวาดกลัวภยัอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี ไม่เกินร้อยละ 40  
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อประสิทธิภาพ 
การทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. จำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สำคญั 
ที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของสำนวนคดีที่จับกุมได ้
4. ผลการจบักุมอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี
ที่สำคัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคดีที ่บช.สอท. 
รับแจ้งท้ังหมดในปีงบประมาณ 

ศปอส.บช.น. ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

- -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร 
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1 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 ให้มีความเชี่ยวช าญในด้านวิชาชีพตำรวจและ 
การบังคับใช้กฎหมาย 
   5. พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพตำรวจและการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงด้านการบังคับใช้กฎหมายสู่มาตรฐานระดับสากล 
            6. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 7. พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกระดับช้ันในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 
 8. พัฒนาระบบการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตำแหน่ง  
 9. สร้างเส้นทางการเจริญเติบโต (Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง ในการดำรงตำแหน่งท่ีชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทุกสายงานให้เหมาะสม 
 10. พัฒนาระบบการแต่งตั้ง และพิจารณาบำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) 
 11. เสนอให้มีการยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ 
 12. ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร 
   13. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
            14. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตำรวจ 
            15. เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการดำรงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ 
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ 
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ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน  
และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม ปฏิบัต ิ
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (บาท) 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้าน
สวัสดิการที่พักอาศัย  
 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ฝอ.1  
บก.อก.บช.น. 

ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

134,193,600   

กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
การศึกษา 
 
  

1. แผนการสอนวิชาเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตำรวจท่ีได้รับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จำนวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ศฝร.บช.น. ทุกหน่วยในสังกัด 
บช.น. 

42,772,300   
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการขบัเคลื่อน การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
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บช.น. 

บก.น.1 – 9, จร., สปพ., สส., 
อคฝ., ศฝร.บช.น. และ อก. 

 

บก.อก.บช.น. 
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แนวทางการขับเคลื่อน  
การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้กำหนดแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 
  1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยในสังกัด 
    กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 

 
 
  2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับต่าง ๆ 

      2.1 หน่วยเจ้าภาพยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• แนวทางการขับเคลื่อน

กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า
กองบัญชาการ

(บช.น.)

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับ
กองบัญชาการ เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ตามข้อ 1
ให้กองบังคับการในสังกัด เพื่อนําไปเป็น
กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยรองรับ 

ส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล
ท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ /กองก ากับการ

(บก.น.1 - 9, จร., สปพ., สส., อคฝ., ศฝร.บช.น. และ อก.)( กก.ดส.)

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณของหน่วยในระดับกองบังคับ
การ/กองกํากับการ เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
ของกองบัญชาการตํารวจนครบาล

เจ้าภาพยุทธศาสตร์ (บก.อก.บช.น.) 
 

 

 
 
 

4. ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำกับดูแล  
   (ปีละ 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน (ปลายเดือน เม.ย.) และรอบ 12 เดือน (ปลายเดือน ต.ค.)) รายงานให้ บช.น. 
(ผ่าน ฝอ.3 บก.อก.บช.น.) ตามวงรอบการรายงานทีก่ำหนด  
 

 
 

กำหนดนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 

1. อำนวยการ ประสานงาน ปฏิบัติการ และกำกับดูแล การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบให้ 
   เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้ง ประสานการจัดทำโครงการสำคัญ 
   ของหน่วยท่ีเกี่ยวข้องรองรับ  
2. พัฒนาการกำหนดหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ 
   เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดของแผนระดับประเทศ  
3. ประสานหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม   
    
3. 
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2.2 เจ้าภาพตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 หน่วยเจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าภาพกิจกรรม 
หน่วยขอรับงบประมาณ และ  

หน่วยรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ทั้งที่รับและไม่รับงบประมาณ)  
 

เจ้าภาพตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ เจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ  

1. สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
   รวมท ั ้ ง  อำนวยการ และประสานงานเจ ้าภาพก ิจกรรมตามคำของบประมาณ  
   ในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัด รองรับ    

2. ทบทวน/ปรับปรุง ค่าเป้าหมายที่รับผิดชอบร่วมกับเจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ  
   และหน่วยร ับผ ิดชอบแผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรม (ท ั ้ งท ี ่ ร ับและไม ่ร ับงบประมาณ)  
   ในการข ับเคล ื ่อนแนวทางการพัฒนาและ ต ัวช ี ้ว ัดที ่ร ับผ ิดชอบเพื ่อให ้เก ิดการพัฒนา  
   ในเช ิงร ุกในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ  
   และการจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

3. ประเมินผลการดำเนินงานในตัวชี ้ว ัดที ่ร ับผิดชอบ (ปีละ 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน  
   (ต้นเดือน เม.ย.) และ รอบ 12 เดือน (ต้นเดือน ต.ค.)) แล้วส่งผลดังกล่าวให้เจ้าภาพ 
   ย ุ ทธศาสต ร์  นำ ไปรวบรวมและรายงานผลต ่ อ  ตร .  (ผ ่ าน  สยศ .ตร . (ยศ . ) )  
   ตามวงรอบการรายงานที่กำหนดต่อไป 
  
 
 
 
 
 

1. อำนวยการ ประสานงาน และร ่วมพิจารณา 
   การกำหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ 
   ต ัวช ี ้ ว ัดผลสำเร ็จ  หน ่วยขอร ับงบประมาณ     
   และ หน ่วยร ับผ ิดชอบแผนงาน/โครงการ/     
   กิจกรรม (ทั้งที ่รับและไม่รับงบประมาณในการ 
   จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำคำขอ 
   งบประมาณของสำน ักงานตำรวจแห ่งชาติ   
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รองรับเป้าหมาย  
   ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนาของ ตร. 
 

1. กำหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
   (ท ั ้งท ี ่ร ับและไม่ร ับงบประมาณ) และ    
   ตัวชี ้วัดผลสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อม 
   ในการเสนอเพื ่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติ 
   ราชการและการจ ัดทำคำขอประมาณ 
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
   โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์  
   ของผลการดำเนินงานอย่างน้อย 2 ระดับ   
   ได้แก่  ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
   : ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดเป้าหมาย     
   ยุทธศาสตร์ : ผลลัพธ์ (Outcome) 
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3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
 3.1 สร ้างความร ู ้ความเข ้าใจแก่ท ุกหน่วยในสังก ัดเก ี ่ยวกับว ัตถ ุประสงค์ เป ้าหมายของ 
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์  
ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้อง  
และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ และประชาชน สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูล  
ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
 3.2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนำผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น  
มาทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารงานและแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  จ ัดทำรายละเอ ียดต ัวช ี ้ ว ัด  (KPI Template)  
   ของก ิจกรรมตามคำของบประมาณ โดยยึด       
   หลักเกณฑ์การให้คะแนน  และวิธ ีการคำนวณ 
   ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลที่สำนักงาน    
   ตำรวจแห่งชาติกำหนด  

 

3 .  ร ายงานผลการดำ เน ิ น งานต าม แผนงา น / 
   โ คร งการ /ก ิ จกรรม ไปย ั ง เ จ ้ าภาพก ิ จกรรม  
   ส่ง สยศ.ตร.(ผ่าน ยศ.) 
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 จากผลการดำเนินการที่ผ่านมายังพบว่ามีหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัด  
ขาดการขับเคลื ่อนติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง ทำให้ผลการปฏิบัติไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมายที่กำหนด จะเห็นได้ว่าในการติดตาม และประเมินผลในปัจจุบัน นอกจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติจะต้องขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังต้องขับเคลื่อน
ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และระดับสากล ซึ่งสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้นำตัวชี้วัดเหล่านั้นมากำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเมื่อถึงรอบระยะเวลาในการรายงานผลของหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ 
และระดับสากลข้างต้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดไปรายงานตาม
กรอบการประเมินต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ ในการรวบรวมผลการดำเนินงาน และหน่ วยที่เกี่ยวข้อง
จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน

กรอบแนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

-

ระบบ eMENSCR

- ประเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency 
Assessment : ITA)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน ่ วยร ับผ ิ ดชอบหลัก  
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

เป็นผู้รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  
ที่ได้นำเข้ามูลเข้าสู ่ระบบ 
eMENSCR ไว้โดยตรง 
 

 
 

ส ำ น ั ก ง า น ต ำ ร ว จ แ ห ่ ง ช า ติ   
โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 
ค ัดเล ือกต ัวช ี ้ว ัดท ี ่สำค ัญ  ตาม
แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เพื ่อรายงานผล 
ตามกรอบแนวทางการประเมิน  

 
 
 
 
 

นำผลการประเม ินคุณธรรม
และความ โปร ่ ง ใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ท ี ่ ไ ด้
ป ระ เม ิ นตามแผนปฏ ิ บ ั ติ
ราชการกองบัญชาการตำรวจ
นครบาล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปใช้สำหรับการ
รายงานผลการดำเนินงานของ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
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      แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1.1. การจัดทำรายละเอียด : หน่วยรับผิดชอบหลักจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์ที ่หน่วยรับผิดชอบ  และเจ้าภาพระดับนโยบาย จัดทำรายละเอียดตัวชี ้วัด 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยรับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จำนวน 2 ครั้ง คือ รายงานความก้าวหน้ารอบ 
6 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการรายงานผลและเก็บ
รวบรวมผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1.2.1 ฝ่ายอำนวยการ 3 (งานแผนยุทธศาสตร์)  
                 : รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพยุทธศาสตร์ และเจ้าภาพกิจกรรม รวมทั้งจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  1.2.2 เจ้าภาพยุทธศาสตร์ (บก.น.1 – 9, จร., สส., สปพ., อคฝ., ศฝร.บช.น. และ กก.ดส.) 
           : รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพตัวชี ้ว ัดระดับยุทธศาสตร์ รายงานผล 
การดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามระยะเวลาที่กำหนด    
  1.2.3 เจ้าภาพตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์       
                : รายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และผลการดำเนินการ 
ตามรายละเอียดตัวชี ้ว ัด รอบ 12 เดือน ของตัวชี ้ว ัด เป้าหมายยุทธศาสตร์ ไปยังเจ้าภาพยุทธศาสตร์  
ตามระยะเวลาที่กำหนด    
  1.2.4 หน่วยเจ้าภาพกิจกรรมตามคำของบประมาณ 
                : รายงานผลการดำเนินความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน และ ผลการดำเนินการ  
ตามรายละเอียดตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ของตัวชี้วัดในกิจกรรมตามคำของบประมาณ เพื่อสรุป และรายงานผล
การดำเนินการ ไปยัง สยศ.ตร. (ยศ.) ตามระยะเวลาที่กำหนด 
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      แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เม.ย. 

ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. ก.พ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เจ้าภาพยุทธศาสตร์ 
รวบรวมผลตัวช้ีวัดปี 2564 

ส่ง สยศ.ตร. 

ตร. อนุมัติแผนปฏิบตัิ
ราชการ ปี 65 

ตร. รายงานผลตามแผนฯ 
ของ ตร. ปีงบ 2564 ใน 

eMENSCR 

รายงานความก้าวหน้า 

รอบ 6 เดือน 

เจ้าภาพยุทธศาสตร ์

รวบรวบผลตัวช้ีวัด ส่ง สยศ.ตร. 
ปี 65 

ตร. รายงานผล 

ตามแผนปฏิบัตริาชการ 

หน่วยรับผดิชอบตัวช้ีวัด  
ส่งรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI 

Template) ปีงบ 2565 

พ.ย. 
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2. การรายงานผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำกรอบการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยคัดเลือก
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สอดคล้อง  
กับตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอก ตามแนวทางการประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 – 
2565 และการประเมินตามตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (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 
Performance Base (ร้อยละ 70) 3 - 5 ตัวช้ีวัด 

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน 
Potential Base (ร้อยละ 30) 1 ตัวช้ีวัด 

- ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล โดยนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
มติ ครม. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda KPI) 
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ 
- ผลการดำเนินตามนโยบายสำคัญท่ีเป็นการบูรณา
การร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 
- ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ 
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย ภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (Function KPI)/ (Area KPI) 
 
 
 
 
  

- ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่ระบบราชการ 
4.0 
  ● การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 15) 
     การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล 
(Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน 
และข้อมูลที่เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/
สาธารณะ (Open Data) 
     การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data) 
     การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักใน
การดำเนินงาน (Digitalize Process) เพ่ือนำไปสู่ 
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
(Decision Making) 
     การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง
กระบวนงาน หรือการให้บริการ (E Service) 
  ● การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ 
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 15) 
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เม.ย. 

ตารางกรอบระยะเวลาในการประเมินตัวช้ีวัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ                 
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ม.ค. ก.พ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขออนุม ัต ิ ตร. กรอบ
แนวทาง 

การประเมิน 

คัดเลือกตัวช้ีวัดตาม
กรอบแนวทางการ

ประเมิน 

จัดทำคู่มือและขอ
อนุมัติ ตร. 

ในการประเมินผล 

รายงานความก้าวหน้า 

รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการดำเนินการตัวช้ีวัด 
รอบ 12 เดือน 

ตร. สรุปผลการประเมินส่วนราชการฯ เสนอ นรม. 
หรือ รอง นรม. ที ่ได้รับมอบหมายประเมิน และ
ส่งผลการประเมินฯ ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวม
ส่ง นรม. หรือ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมาย พร้อม
หน่วยงานอ่ืนต่อไป 

เจ้าภาพระดับนโยบาย เจ้าภาพขับเคลื่อนกลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบหลัก 

ของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 



66 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 5 

     ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วย 

(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
ของ ................................... 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................ .............................................................. 

(สรุปสาระสำคัญของแผน) 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้าน ......................................................................................  

 (1) เป้าหมาย .................................................................... .......................................... 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ .................................................... .......................................... 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ............................................................... 

 (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง)   

2) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้าน ....................................................................................... 

 (1) เป้าหมาย .............................................................. ................................................ 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ .................................................... .......................................... 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ .................................................. ............. 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง) 

X) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้าน ....................................................................................... 

 (1) เป้าหมาย .................................................................... .......................................... 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ .................................................... .......................................... 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ...............................................................  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ต้องอธิบาย
ความสอดคล้องโดยละเอียด  
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2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เก่ียวข้อง)  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ประเด็น (หลัก) ...................................................................................... 
 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมายที่ ................................................................................... 
  เป้าหมายที่ ................................................................................... 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ .……………………………………. 
      (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นขอ งแผน
แม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละ
เท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .................................................................. 
  แนวทางการพัฒนา ………………………………..…………………………… 
  เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………….. 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไร
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  
 (1.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .................................................................. 
  แนวทางการพัฒนา ………………………………..…………………………… 
  เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………….. 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไร
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย 

 
 (2 ประเด็น (รอง) ....................................................................................... 
  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ……………………………………. 
                 เป้าหมายที่ ................................................................................... 
                            เป้าหมายที่ ...................................................................................  
                            การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………………………………….. 
      (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
          (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ................................................................... 
                             แนวทางการพัฒนา …………………………………………………………….. 
                             เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 
                             การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................  

(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย) 

(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า 1 เปา้หมาย) 
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(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไร
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
           (2.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ................................................................... 
                             แนวทางการพัฒนา …………………………………………………………….. 
                             เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 
                             การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ....................... 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท
ฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไร
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย 
2.2.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2564 - 2565  
 1) เป้าหมาย ......................................... 
 2) แนวทางการพัฒนา............................. 
 3) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.. 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือ
ร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน ................................................................ 
 1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป......................................................... ........................ 
 2) ขั้นตอนการดำเนินงาน ............................................................. ...................... 
 3) กิจกรรม ............................................................ ............................................. 
 4) เป้าหมายกิจกรรม .......................................................................................... 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 
2.2.4  กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
 1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป..................................................................... 
 2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป...................................... 
 3) โครงการที่สนับสนุน................................................................. ...... 
หมายเหตุ :  สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 
2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ท่ี ...................................... 
 2) เป้าหมายรวมที่ .................................... 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(หลกั)........................ 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ .................. 
 แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 
 แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 
 (3.X) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ .................(รอง)..................... 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ .............................. 
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 แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 
 แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 
 (4.X) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 
 X) ยุทธศาสตร์ที่................. (รอง).............................. 
  (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่................................... 
  (X.2) แนวทางการพัฒนาที่...................................... 
  (X.X) แนวทางการพัฒนาที่...................................... 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
2.2.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ .................................................................. 
 2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ................... 
 3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ .......................................................................... 
 4) ตัวชี้วัด ...................................................................................................... 
 5) กลยุทธ์ ..................................................................................................... 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/ 
กลยุทธ์ 
 
2.3 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(หลกั)...................................... 
 (1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ........................... 
 (1.2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ........................................... 
 (1.3) กิจกรรมตามคำของบประมาณ เรื่อง................ 
 (1.4) แนวทางการพัฒนา 
  (1.4.1) เรื่อง ……………………………. 
                  ข้อที่........................   
                 ข้อที่ ...................... 
                  ข้อที่ ...................... 

         (1.4.2) เรื่อง ……………………………. 

                  ข้อที่........................   
                  ข้อที่ ...................... 
                  ข้อที่ ...................... 

 2) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(รอง)...................................... 

 (2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ........................... 

 (2.2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ........................................... 

 (2.3) กิจกรรมตามคำของบประมาณ เรื่อง................ 
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 (2.4) แนวทางการพัฒนา 

  (2.4.1) เรื่อง ……………………………. 

                  ข้อที่........................   
                  ข้อที่ ...................... 
                 ข้อที่ ...................... 

         (2.4.2) เรื่อง …………………………. 

                  ข้อที่........................   
                 ข้อที่ ...................... 
                  ข้อที่ ...................... 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(รอง)..................................... 

 (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ........................... 

 (3.2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ ........................................... 

 (3.3) กิจกรรมตามคำของบประมาณ เรื่อง................ 

 (3.4) แนวทางการพัฒนา 

  (3.4.1) เรื่อง ……………………………. 

                 ข้อที่........................   
                  ข้อที่ ...................... 
                  ข้อที่ ...................... 

         (3.4.2) เรื่อง ……………………………. 

                  ข้อที่........................   
                  ข้อที่ ...................... 
                  ข้อที่ ...................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 แผนระดับที่ 3 โดยสามารถเป็นได้ทั้งแผนระดับ 3 ของ
หน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีแผนระดับ 3 ที่เก่ียวข้อง) 

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........) 

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ. ........) 

(อธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง) 
............................................................................................................................. ............................................. 

3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........) 

3.2.1 วัตถุประสงค ์
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3.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 1) เป้าหมาย 

 2) ค่าเป้าหมาย 

          3) ตัวชี้วัด 

3.2.3 แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยที่การดำเนินการจะต้องสามารถไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่หน่วยเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม) 

 1)  เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดำเนินการ/พัฒนา (ตัวชี้วัดเชิง outcome)  

 2) กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ (จำแนกตามปีงบประมาณ) / ผู้รับผิดชอบ (หน่วยในสังกัด) / การ
ติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม) 

3.2.4 โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย (ถ้ามี)) 

1)  โครงการ.............................(หน่วยงาน) 

2) โครงการ.............................(หน่วยงาน) 

3) โครงการ.............................(หน่วยงาน) 
 

3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปดำเนินการ (หน่วยในสังกัด ตร.)  
(อธิบายถึงบทบาท หน้าที่ กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบ
ผลสำเรจ็................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….  
3.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. .......... 
3.4.1 ประมาณการรายได้ของหน่วย (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

บก....................... 
ค่าธรรมเนียม....... 

 

ค่าปรับ....... 
 

ดอกเบี้ย....... 
 

ค่าเช่า....... 
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........... 
 

........... 
 

รวมทั้งสิ้น    
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3.4.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด       ล้านบาท  

    ล้านบาท 
แนวทางการพัฒนา  

และกิจกรรรม 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้หน่วยงาน 

แนวทางการพัฒนาที่.....เรื่อง รวม     
 โครงการ............     

โครงการ............     

แนวทางการพัฒนาที่.....เรื่อง      

 โครงการ............     

โครงการ............     
ชื่อกิจกรรม..... รวม     
 แผนงาน............     

                โครงการ............     
                โครงการ............     
โครงการ............     

รวมทั้งสิ้น       
หมายเหตุ : Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยในสังกัดใช้ในการสรุปข้อมูลแผนของหน่วยงาน โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่ อนภารกิจของ
หน่วยงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั ้งนี ้  หน่วยงานสามารถกำหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข ้อ มูลตาม Template  
ที่กำหนดให้ครบถ้วน 
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แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด  
และแบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 

ตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
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แบบรายงานความก้าวหน้า 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ตัวชี้วัด :   
ยุทธศาสตร์ที ่:   
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่:   
โครงการ/กิจกรรม :   
หน่วยรับผิดชอบหลัก :   

 
ผลการดำเนินการ  

(ระบุขั้นตอนที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน) 
หมายเหตุ 

ขัน้ตอนท่ี 1   
ขัน้ตอนท่ี 2   
ขัน้ตอนท่ี 3    
 
  
  

-หนงัสือ สกพ. ที่ ...../...... ลง 00/00/64 
-หนงัสือ สกพ. ที่ ...../...... ลง 00/00/64 

-หนงัสือ สกพ. ที่ ...../...... ลง 00/00/64 มี  
 

 
ผู้รับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................ 
 
Email…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

 
(ลงช่ือ)...................................................... 

    (.............................................) 
ตำแหน่ง.............................. 
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รายงานผล  
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565(รอบ 12 เดือน) 
 

ตัวชี้วัด :   
ยุทธศาสตร์ที ่:   
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่:   
โครงการ/กิจกรรม :   
หน่วยรับผิดชอบหลัก :   

 

ผลการดำเนินการ  (6 ขั้นตอน) หมายเหตุ 

ขั้นตอนที่ 1   
ขั้นตอนที่ 2   
ขั้นตอนที่ 3   
ขั้นตอนที่ 4    
ขั้นตอนที่ 5   
ขั้นตอนที่ 6   
             -ดำเนินการครบทั้ง 6 ข้ันตอน 
               

 
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

            - ดำเนินการครบทั้ง 4 ข้ันตอน 
 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ 
ไม่สามารถดำเนินการได้  
 

 
 
ผู้รับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................ 
 
Email…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

 
(ลงช่ือ)...................................................... 

    (.............................................) 
ตำแหน่ง.............................. 
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รายงานผล  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565(รอบ 12 เดือน) 

 
ตัวชี้วัด :   
ยุทธศาสตร์ที ่:   
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่:   
โครงการ/กิจกรรม :   
หน่วยรับผิดชอบหลัก :   

 

ผลการดำเนินการ    หมายเหตุ 

             -ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 
 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 EX1. ร้อยละ  .... 
 EX2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน  300 นาย 
 

 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 EX1. ร้อยละ  .... 
 EX2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน  200 นาย 
      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั  
โคโรนา 2019  (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้  
 

 
 
ผู้รับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................ 
 
Email…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

 
(ลงช่ือ)...................................................... 

    (.............................................) 
ตำแหน่ง.............................. 
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หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
Metropolitan Police Bureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ถนนศรีอยธุยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ 0 2280 3225  
 


