แผนปฏิบัติราชการ
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

2

คำนำ
แผนปฏิบั ติราชการของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เป็ นแผนปฏิบั ติราชการที่จั ดทาขึ้น เพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการ ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้นาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เบื้ อ งต้ น (Pre-Ceiling) ตามยุ ท ธศาสตร์ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้
สอดคล้องกับร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2558 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ตามกลยุทธ์/
แนวทางดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ รวมทั้ง มีการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงานของกอง
การสอบ กองบัญชาการศึกษา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน่ วยต่าง ๆ ในสังกัดกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา มีหน้าที่ในการศึกษา ทาความเข้าใจ
แผนปฏิบัติราชการนี้ และดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรองรับให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บภารกิ จของหน่ วย และควบคุ มก ากั บดู แล ผลั กดั นและขั บเคลื่ อนหน่ วยรอง ให้ มี การด าเนิ นการ
ตามแผนงาน/โครงการที่ต้องจัดทาเพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการนี้อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัด
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการต่อไป
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกองการสอบ กองบั ญ ชาการศึ ก ษา ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ได้
ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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ส่วนที่ 1
สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนที่ 1
สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บทนา
ความเป็นมา
ตามเป้าหมายหลักของการบริหารราชการที่ดี ซึ่งกาหนดไว้ใน มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ภาครั ฐ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ้ ม ค่ าในเชิ งภารกิ จ แห่ งรัฐ การลดขั้ น ตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
การกระจายอานาจการตัดสิน ใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลของงาน และตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา
และงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิ จ
และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
ในแต่ละปี งบประมาณ ให้ ส่ วนราชการจัดท าแผนปฏิ บัติราชการประจาปี โดยให้ ระบุส าระส าคัญ เกี่ยวกั บ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ งประมาณการรายได้และ
รายจ่ ายและทรั พยากรอื่ นที่ จะต้ องใช้ เสนอต่ อรัฐมนตรีเพื่ อให้ ความเห็ นชอบ เมื่ อรัฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงาน

ให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดั งกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติ
ราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
สาหรับภารกิจนั้ น ประกอบกับ คณะรั ฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เห็ นชอบแนวทางการจัดท า
งบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สานักงบประมาณ
เสนอ เพื่ อให้ ส่ วนราชการเตรี ยมความพร้ อมในการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
และกาหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2561 ให้ สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ประเทศไทย 4.0
และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาแผนการปฏิบัติงานเบื้องต้น....... เสนอ พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ที่กากับดูแลการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบแล้ว

เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 รวมถึ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 25 6 1 ของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ขึ้ น โดยได้ รั บ ความเห็ นชอบจ าก พ ลเอกประวิ ต ร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อให้หน่วยในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณรองรั บ ให้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น เพื่ อ น าไปสู่
การปฏิบัติราชการตามหน้าที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 รองรับแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติ
ราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ประเทศไทย
4.0 นโยบายรั ฐบาล (พลเอก ประยุ ทธ์ จั นทร์โอชา) นโยบายผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ งชาติ ยุ ทธศาสตร์ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ รวมถึง บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยในสังกัดกองบัญชาการศึกษา จัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณรองรับ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1..เพื่อกาหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2..เพื่ อ เป็ น กรอบทิ ศ ทางในการจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561

3. เพื่ อให้ หน่ วยในสั งกั ด กองการสอบ กองบั ญชาการศึ กษา สามารถแปลงแผนการปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4..เพื่อให้หน่วยในสังกัดกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วย ให้มีความสอดคล้องรองรับ
5. เพื่อเป็น เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายความมั่นคง
แห่ งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายผู้ บัญชาการตารวจ
แห่ งชาติ ยุ ทธศาสตร์ของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้ง บริบทที่เกี่ยวข้องกับกอง
การสอบ กองบัญชาการศึกษา
2. กาหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วย และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานหน่วยในสังกัดจัดทาข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
5. แจ้ งเวี ย นร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการสอบ
กองบัญชาการศึกษา ให้หน่วยในสังกัดพิจารณารายละเอียด ปรับปรุง/แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนามา
ปรับปรุง/แก้ไข ให้มีความครบถ้วนเหมาะสมตามนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบและประกาศใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
7. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
โดยการนายุทธศาสตร์การพัฒนา ว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดาริของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พร้ อ มใช้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และความต้ อ งการของประชาชน มาก าหนด
แนวนโยบายในการบริหารพัฒนาประเทศ ซึ่งสัมฤทธิ์ผลต่อเมื่อมีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรองรับอย่างเป็น
รูปธรรม โดยกาหนดหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ ระยะเวลา วิธีการและงบประมาณที่ชัดเจน สามารถใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานและตรวจราชการได้ และรัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ดังกล่าว ซึ่งจากัดกรอบระยะเวลา 1 ปี ตามปีงบประมาณ ประกอบด้วยนโยบาย 11
ด้าน ดังนี้

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เป็นนโยบายระดับชาติ ที่ สภาความมั่ นคง
แห่งชาติกาหนดขึ้น เพื่ อเป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ รวมนโยบายที่บรรจุ
ในนโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ทั้งสิ้ น 16 นโยบาย ซึ่งส านักงานตารวจแห่ งชาติ
มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 นโยบาย และ กองบัญชาการศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้อง 7 นโยบาย ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ
นโยบายที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ 2 ด้านการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ 3 ด้านการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
นโยบายที่ 4 ด้านจัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน
นโยบายที่ 5 ด้านการสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ 6 ด้านการปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 ด้านการจัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายที่ 8 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายที่ 10 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
นโยบายที่ 11 ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 13 ด้านการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ 14 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
นโยบายที่ 15 ด้านการพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 16 ด้านการเสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการจั ด ท าร่า งยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่ อ ใช้ ในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึง
ได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่ งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูล ในการ
ยกร่างยุ ทธศาสตร์ช าติ มาใช้ เป็ นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาของการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้ หน่วยงาน
ต่าง ๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพั ฒ นารายสาขา ทั้ ง นี้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์ โดยส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง 4 ยุ ท ธศาสตร์ และ
กองบัญชาการศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1. การเสริม สร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชัน
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
การพั ฒ นาภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 เป็ น 5 ปี แรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผน
แม่บ ทหลักของการพั ฒ นาประเทศไทย ให้ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กาหนดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยในระยะ 20 ปี พร้อ มทั้ งประเด็น ยุท ธศาสตร์และแนวทางหลั ก ที่จะขับ เคลื่ อนไปสู่ เป้ าหมาย

ระยะยาวของประเทศที่ ได้ กาหนดไว้ โดยมี แผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 เป็ นเครื่องมือ ส าคั ญ ที่สุ ดที่ ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวง/กรม ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และนายุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และการจัดทาแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประกอบด้ ว ย 10 ยุ ท ธศาสตร์ โดยส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง .4.ยุ ท ธศาสตร์ และ
กองบัญชาการศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้อง 1 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ านการบริห ารจั ด การในภาครัฐ การป้ อ งกั น การทุ จริ ต ประพฤติ มิ ช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
องค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็น
มิ ติ (Dimensions) ของเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น เรี ยกว่ า เป้ า หมาย
การพัฒ นาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒ นา ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่ง
สานักงานตารวจแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 5 เป้าหมาย และ กองบัญชาการศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้อง 4
เป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคน
ในทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุม
ในทุกระดับ
กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ จั ดท าขึ้ น โดยให้
ความสาคัญกับความสอดคล้องและการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 –
2564 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบาย
ของรั ฐ บาล และแผนแม่ บ ทอื่ น ๆ มาเป็ น กรอบการด าเนิ น งาน ของงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มาเป็ น แนวทางในการจัด ท ายุท ธศาสตร์การจัด สรร
งบประมาณ
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนด
ไว้จานวน 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการ
เติบโตจากภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”
นโยบายการบริหารราชการ
ภายใต้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาล และกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ
(ก.ต.ช.) มีมติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้กาหนด
นโยบายการบริ ห ารราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ ถือเป็นนโยบายส าคัญ และเร่งด่ว น
ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 ให้ ถื อ ว่ า การถวายความปลอดภั ย เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ สู ง สุ ด โดยให้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3 พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการ
น าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ โดยเฉพาะสื่ อ สั ง คมออนไลน์ สื่ อ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ มี ลั ก ษณะ
ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
1.4 กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการ
ถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ต ามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ แ ละ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ

2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1 พัฒนาระบบด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน
ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกาหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ
2.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้กับหน่วยปฏิบัติระดับ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
2.3 กาหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนเป็นระบบ
และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึง
ประกาศ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัย
คุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
2.6 ก าหนดมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อ ป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยว
ถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7 การแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ งาน มุ่ งเน้ น การเสริ ม สร้ างความเข้ าใจและแสวงหาความร่ ว มมื อ จากประชาชน
ผู้นาท้องถิ่น และผู้นาศาสนาในพื้นที่
2.8 การแก้ ไขปั ญ หาการจราจร มุ่ งเน้ น การให้ บริ การ เพื่ อกอบกู้ ภ าพลั กษณ์ ขององค์ กร
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และจั ดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหา
การจราจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่
3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
3.1 มุ่งเน้ น การป้ องกันอาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์ห ลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรม
ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่ อให้ ประชาชนรู้สึ กหวาดกลั วภั ย
อาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2 การปฏิบัติของตารวจ ต้องทาให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรมที่
มีมาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.3 การควบคุ ม สถานที่ เสี่ ย ง แหล่ งมั่ ว สุ ม รวมทั้ งแหล่ งอบายมุ ข ต่ าง ๆ ให้ ด าเนิ น การ
ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการ
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์
และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ

3.5 จัดทาฐานข้อมูล ด้านการสื บสวน เช่น แผนประทุษ กรรม ประวัติผู้ ต้องหา หมายจับ
เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
3.6 จั ด ตั้ งศู น ย์ ป ระสานงานและแก้ ไขปั ญ หาคนหาย/เด็ ก หายพลั ด หลงและศพนิ รนาม
เพื่อให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ
3.7 ขั บ เคลื่ อ นนโยบายส าคั ญ ต่ าง ๆ ของรัฐ บาลให้ ป รากฏผลชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม เช่ น
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1 มุ่ งเน้ น การปราบปรามจั บ กุ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ค้ า ผู้ ล าเลี ย งยาเสพติ ด ในทุ ก ระดั บ โดยให้ มี
การซั กถาม สื บ สวนขยายผลจั บ กุมเครื อข่ ายผู้ ร่วมขบวนการด าเนิ น คดี ตามกฎหมายอย่างเด็ ดขาดทุ กราย
ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
4.2 ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด
4.3 จัดระบบการเร่งรัดสื บสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้
มอบหมายข้าราชการตารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุม กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4.4 มุ่ งเน้ น การสกั ด กั้ น การลั ก ลอบล าเลี ย งขนส่ งยาเสพติ ด จากพื้ น ที่ ต ามแนวชายแดน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ
4.5 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น และร่ว มกั บหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้ านการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการค้า
ยาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
4.6 เสริ ม สร้ างความร่ว มมื อ กั บ นานาประเทศในการแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7 ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1 ปรับ รื้อระบบงานของต ารวจทั้ งระบบให้ สอดคล้ องกั บมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน ทั้ งใน
ระดับประเทศ และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ

5.2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่ าง ๆ
ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.3 สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบั ติ รวมถึงเครื่ องมือ อุป กรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่ อสนับ สนุน การปฏิ บั ติ งาน
ของตารวจ
5.4 จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกาหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.5 ผลั กดัน ให้ จั ดส่ งข้าราชการตารวจไปท าหน้าที่ ผู้ ประสานงานประจาสถานทู ตต่า ง ๆ
ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่น ๆ
5.6 การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบี ยบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล
6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ
ตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2 ปรับ ปรุ งสวัส ดิการของตารวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน
การรั ก ษาพยาบาล และสถานที่ พั ก อาศั ย เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการต ารวจมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น สามารถอยู่ ได้
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3 ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่

ผลการดาเนินงานที่สาคัญของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยสังเขป ดังนี้
1.งานจัดการสอบ

1.1 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่าเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.) 5,000 อัตรา
ผลการดาเนินงาน
- ภารกิจในการออกข้อสอบ พิมพ์ปัญหาข้อสอบ และการประมวลผลสอบ
- ผู้สมัครสอบ จานวน 85,989 คน
- ผู้เข้ารับการทดสอบจานวน 79,491 คน
- สนามสอบ ศฝร.ภ.1 – 9 และ ตชด.
- สอบข้อเขียน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค.2559
- ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย วันที่ 27 ม.ค.60
1.2 การคัดเลือกทายาทของข้าราชการตารวจที่เสียชีวิต พิการหรือทุพพลภาพจนถูก ออก
จากราชการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการปะทะต่อสู้ (เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ)
ผลการดาเนินงาน
- ภารกิจในการออกข้อสอบ พิมพ์ปัญหาข้อสอบ สอบข้อเขียนและการประมวลผลสอบ
- ผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 54 คน
- สนามสอบ ห้องประชุม กส. ชั้น 3 อาคาร วตร.
- สอบข้อเขียน วันที่ 15 ธ.ค.2559
- ผู้ผ่านการทดสอบ 15 คน
1.3 การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางวิชาการชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาและ
มีความสามารถด้านกีฬาเป็นชั้นสัญญาบัตร
ผลการดาเนินงาน
- ภารกิจในการออกข้อสอบ พิมพ์ปัญหาข้อสอบ สอบข้อเขียนและประมวลผลสอบ
- ผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 36 คน
- สนามสอบ ห้องประชุม กส. ชั้น 3 อาคาร วตร.
- สอบข้อเขียน 20 ธ.ค.59
- ผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 36 คน
4. การทดสอบความรู้ฯ ทายาทข้าราชการตารวจกลุ่มที่ได้รับความชอบ กรณีพิเศษ
- ภารกิจในการออกข้อสอบ พิมพ์ปัญหาข้อสอบ สอบข้อเขียนและประมวลผลสอบ
- ผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 54 คน
- สนามสอบ ห้องประชุม กส. ชั้น 3 อาคาร วตร.
- สอบข้อเขียน เดือนละครั้ง
- ผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 54 คน
1.5 การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งสูงขึ้นในสังกัดกองบินตารวจ
- ภารกิจในการออกข้อสอบ พิมพ์ปัญหาข้อสอบ สอบข้อเขียนและการประมวลผลสอบ
- ดาเนินการจานวน 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 9 คน
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2560
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2560
- สนามสอบ ห้องประชุม กส. ชั้น 3 อาคาร วตร.

- ผู้ผ่านการทดสอบ จานวน 9 คน
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ อพัฒ นาสมรรถนะของบุคลากรด้านการทดสอบความ
เหมาะสมกับตาแหน่งสาหรับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตารวจ
ผู้เข้าร่วมการสั มมนา ได้แก่ ข้าราชการตารวจระดับสารวัตรขึ้นไปที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน บช.ศ.,บช.น., ศฝร.ภ.1 – 9 และ บช.ตชด.ที่มีภารกิจจัดการสอบต่างๆ จานวน
160 คน ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
อานาจและหน้าที่ของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
โครงสร้างหน่วยงาน
กองการสอบ

ฝ่ ายอานวยการ

ฝ่ ายแผนการสอบ

ฝ่ ายจัดการสอบ

ส่วนที่ 2

ฝ่ ายวิชาการสรรหา

สาระสาคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ส่วนที่ 2
สาระสาคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ได้นาผลการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาทบทวน/ปรั บปรุง
เป้าหมายฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564 นโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ แผนปฏิบัติ
ราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการ
ศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : “เป็นหน่วยงานมืออาชีพระดับมาตรฐานสากลในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณภาพเหมาะสมเป็น
ข้าราชการตารวจ ”
ค่านิยม (Core Values) “โปร่งใส ซื่อสัตย์ พัฒนาสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)
๑.ดาเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาคและมีมาตรฐาน
๒.สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๓.ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการสรรหาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
4.ให้คาปรึกษา แนะนา และความรู้ในด้านการสรรหาให้กับหน่วยงานตารวจต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
๑.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้น
ภารกิจสาคัญ ดังนี้
๑) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓) แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
5) ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6) ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง
7) ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง
8) ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
9) รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
10) การรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวก
ด้านการจราจร
เป้าประสงค์ : ๑.๒ ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

กลยุทธ์

- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อสังคม
ในทุกระดับ
เป้าประสงค์ : ๑.๓ มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.๓.๑ ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดาเนินงาน
ให้แก่ประชาชนได้รับรู้

เป้าประสงค์ : ๑.๔ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศ
อัจฉริยะ
กลยุทธ์
๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
๑.๔.๒ พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครบถ้วน ทันสมัย มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
๑.๔.๓ กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
พิเศษที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๑.๔.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : ๒.๑ สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ
๒.๑.๒ นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาบังคับใช้กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
๒.๑.๓ มุ่ งมั่ น ท างานเพื่ อภาพลั ก ษณ์ ของต ารวจให้ เป็ นที่
ยอมรับของสังคมและประชาชน
๒.๑.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี
จริยธรรมและหลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
๒.๑.๕ เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ
ตารวจในทุกระดับ

เป้าประสงค์ : ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
๒.๒.๑ ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒.๒.๒ เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ
๒.๒.๓ ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๒.๒.๔ นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
๒.๒.๕ ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ : ๒.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๒.๓.๑ กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอน
กระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานี
ตารวจและงานบริการประชาชน
๒.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีตารวจและ
งานบริการประชาชน
๒.๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ โดยใช้
สื่อต่าง ๆ
๒.๓.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่กาหนด
๒.๓.๕ เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตารวจ
๒.๓.๖ พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทาง
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
เป้าประสงค์ : ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๒.๔.๑ กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนด
๒.๔.๒ จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 2.4.1
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
๒.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงต่อการใช้ประโยชน์มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลและสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
เป้าประสงค์ : ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าประสงค์ : ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
มีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
๓.๒.๑ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณ
ความดีแก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
๓.๒.๒ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชน
และเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทาง
การประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีความชัดเจน สามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์ : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กลยุทธ์
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
องค์การให้มีการเชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้มี
เอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน

เป้าประสงค์ : ๓.๔ หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและให้บริการประชาชน
กลยุทธ์
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและ
เป้าหมายการทางานของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทางานตามแนวคิด
Community Policing
๓.๔.๒ จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้แก่ ทะเบียนอาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ประเภทและชนิดของกิจกรรมที่ดาเนินการ
และให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ
๓.๔.๓ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ : ๔.๑ การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทาแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับ
องค์การและระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๔.๑.๓ พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความ
สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ : ๔.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๒ สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๓ วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยึดหลักสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม
๔.๒.๕ ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับ
วิชาชีพ สายงานและความเสี่ยงภัย เพื่อให้ดารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
๔.๒.๖ จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ
๔.๒.๗ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความ
สามารถสูงเพื่อให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๘ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
๔.๒.๙ ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทาง
ด้านวิชาชีพ และการดารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อนเกษียณอายุราชการ
๔.๒.๑๐ สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตน
ในการทางาน โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุน
ในการทางาน เพื่อให้ผลงานมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ : ๔.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๔.๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์
ด้านงบประมาณด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านการตรวจราชการ
๔.๓.๒ กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทาการ
บ้านพัก ยุทโธปกรณ์อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะที่จาเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
๔.๓.๓ สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ
ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง
เป้าประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้
สอดคล้อง สนับสนุนยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจากัด
ด้านงบประมาณ
๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

ส่วนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ
กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : ๑.๑ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
- เพิ่มขีดความสามารถ
ของหน่วยงานที่

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองต่อภารกิจ
ตามนโยบายรัฐบาล
โดยมุ่งเน้นภารกิจ
สาคัญ
1.ปกป้อง เทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์

1.4 รณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมให้
ข้าราชการตารวจและประชาชนมีความเคารพ
รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.4.1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงใน
เครือข่าย สานักงานตารวจแห่งชาติ 44 สถานี
ทั่วประเทศ

1) ผลิตสปอตวิทยุฯ เทิดพระเกียรติ
2) ผลิตสารคดีวิทยุฯ พระราชกรณียกิจ
3) ผลิตรายการวิทยุฯ เนื้อหาเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี
และภารกิจสานักงานตารวจแห่งชาติ

-การออก

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
พระราชดาริและอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดาริ
และอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-ร้อยละ
การส่งเส
สนับสน
เนื่องมาจ
เพื่อเทิด
พระบาท

1) โครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

2) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

-จานวน
รณรงค์ผ
เสริมสร้า
ของประ
จงรักภัก
พระมหา
ไม่น้อยก

ประชาส
วิทยุกระ
เครือข่าย
ตารวจแ
44 สถา
ทั่วประเ

3) โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจ กอง
การสอบ ประกอบอาชีพเสริม

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับ
ราชการตารวจ ด้านยาเสพติด
อย่างละเอียด

เจ้าอยู่ห
ร้อยละ
-จานวน
ตารวจเข
ตามโครง
ร้อยละ 8

ตัวชี้วัด

2. ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

2.3 แก้ไขปรับปรุงด้านการ
เสริมสร้างและพัฒนาวินยั
ข้าราชการตารวจ

-ระดับความสาเร็จของก
ประวัติบคุ คลที่เข้าไปยุง่
ยาเสพติดก่อนเข้ารับราช
ร้อยละ 100

9.รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน

9.6 การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ 3) โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -ข้าราชการตารวจเข้าร
เจ้าหน้าที่ตารวจโดยการฝึกอบรม งานอานวยการของ กองการสอบ
ตามโครงการฯ ไม่น้อย
ร้อยละ 80

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานและ
กระบวนงาน
ของหน่วยงานรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1) ดาเนินการประเมินส่วนราชการตาม 1) นากระบวนการประเมินผลไป
มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาเนินการตามกรอบแนวทางที่
ปฏิบัติราชการตามแนวทางการ
สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
ประเมินผลของสานักงานตารวจแห่งชาติ

ตัวชี้วัด

-ระดับความสาเร็จของก
ดาเนินการตามกระบวน
ประเมินผลฯ

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
เป้าประสงค์ : 1.4 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

1. นาระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเหมาะสมมา
ใช้ในการปฏิบัตงิ าน

1.2 เสริ ม สร้ า งความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ประสิท ธิภาพของข้า ราชการต ารวจที่
ปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือก
ให้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใจ ใน ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน โดยมุ่ ง เน้ น งานด้ า นการ
ส ร ร ห า แ ล ะ คั ด เลื อ ก เพื่ อ ใ ห้
กระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กมี
ระบบ โปร่งใส ถูกต้ อง ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ -ระดับความพึงพอใจขอ
พัฒนาบุคคลากรในกระบวนการรับ การอบรมไม่น้อยกว่าร้อ
สมัครและการดาเนินการสอบ สาหรับ
การคัดเลือก/สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
แต่งตัง้ เป็นข้าราชการตารวจชั้นพล
ตารวจหรือชัน้ สัญญาบัตร

หมายเหตุ
ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
จานวน 303,804 บาท

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ

แนวทางการดาเนินงาน
1.2 นาระบบเทคโนโลยี
(GFMIS) มาเป็น ส่วนหนึ่งของ
การตรวจสอบรายได้ และ
รายจ่ายของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2) โครงการถ่ายทอดความรู้เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิการ
ด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ ให้แก่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิ านของหน่วยในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ

-ร้อยละของผู้เข้ารับกา
ร้อยละ 80

2.นามาตรการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบมา
บังคับใช้กบั ข้าราชการตารวจที่
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

2.1 สืบสวนและสอบสวนการ 1) ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและ
กระทาความผิดเกี่ยวกับการ ประพฤติมิชอบกับหน่วยงานที่
กระทาความผิดประพฤติมิชอบ เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
ด้านการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2) โครงการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3) รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
หน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า
360 แห่งต่อปี โดยนาร่องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์

3. มุ่งทางานเพื่อ
ภาพลักษณ์ของตารวจให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม
และประชาชน

แนวทางการดาเนินงาน
3.1 ดาเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-จัดชุดสืบสวนและสอบส
กระทาความผิดฯไม่น้อย
แห่ง

-จานวนหลักสูตร/โครงกา
ปีละ 1 หลักสูตร/โครงก

-ตรวจสอบข้อมูลการจัด
ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด

1) จัดทาแผนการสร้างความรู้ความ -ร้อยละความสาเร็จขอ
เข้าใจแก่ประชาชน
ดาเนินการตามแผนการ
ความเข้าใจแก่ประชาช
(ร้อยละ 100)

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 2.๓ มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๒. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรอบ
มาตรฐานขัน้ ตอน
กระบวนงาน
และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้
โดยใช้สื่อต่าง ๆ

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผ่านสื่อวิทยุหลักสานักงานตารวจแห่งชาติ
(44 สถานี) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ

1) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
ผ่านสื่อวิทยุหลัก สานักงานตารวจแห่งชาติ
(44 สถานี) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้

-ผลิตแล
ประชาส
วิทยุหลัก
แห่งชาต
ไม่น้อยก

2.2 เพิ่มขยายเครือข่าย ช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) (เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์
ไลน์อินสตาร์แกรม)

2) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) (เว็บไซต์
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาร์แกรม) เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบ

-จานวนใ
ผ่านช่อง
ประชาส
5,260

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้ว

3. เสริมสร้างและ
พัฒนาข้าราชการ
ตารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ตารวจ

3.1 เสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกของ
ข้าราชการตารวจ

1) จัดทาและแจกจ่ายคู่มือประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ

-แจกจ่ายคู่มือป
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ของตารวจได้คร
ทุกหน่วย ร้อยล

2) โครงการตารวจไทยใจสะอาด

-ทุกหน่วยในสัง
สานักงานตารว
ดาเนินการตาม
กาหนด

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากรแสนคน
1) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 41.87 คดี
2) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 113.50 คดี
เป้าประสงค์ : 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 1) โครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันแก้ไข
ประชาชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม โดย
ปัญหาอาชญากรรม
- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
- จัดการความขัดแย้งในชุมชน
- จัดการปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาอื่น ๆ ตามข้อเสนอ
ของชุมชน
- กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
- อบรม เผยแพร่ส่งเสริม
สนับสนุนความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ประชาชน

ตัวชี้วัด

-ความสาเร็จของการ
แผน/โครงการ/ แนว
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพ
และการมีส่วนร่วมขอ
ประชาชนในกิจการต

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : จานวนคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อจานวนประชากรแสนคน
1) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน 41.87 คดี
2) กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 113.50 คดี
เป้าประสงค์ : 3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ
และ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณ
ความดีแก่ประชาชน องค์กรส่วน
ท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน

1.1 การช่วยเหลืองานป้องกัน
โดยการให้รางวัลกับ ผู้ช่วยเหลือ
งานตารวจ
1.1.1 จัดทาโครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการตารวจ

1) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ตารวจ องค์กร และ
บุคคลภายนอกที่ทาคุณงามความ
ดีให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ
• ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

ตัวชี้วัด

-ระดับความสาเร็จขอ
จัดทาโครงการยกย่อง
ข้าราชการตารวจ อง
และบุคคลภายนอกท
คุณงามความดีให้กับ

กิจการตารวจ

องค์กร และบุคคลภายนอกที่ทา จะดาเนินการมอบโล่และประกาศ สานักงานตารวจแห่ง
คุณงามความดี ช่วยเหลืองาน
เกียรติคุณในการจัดงานวันตารวจ
ตารวจ และให้การสนับสนุนการ ประจาปี
ปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จนเป็นที่ยกย่องแก่บุคคล
ทั่วไป

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
1. การบริหาร
ที่มุ่งเน้นผลงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

แนวทางการดาเนินงาน
1.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ และแผนงานบูรณา
การในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ที่สอดคล้องตามร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) การพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายรัฐบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2) ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติ ให้กับทุกหน่วย
ใน กองบัญชาการศึกษา
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามแผนฯ

ตัวชี้วัด

-ระดับความสาเร็จขอ
จัดทาแผนปฏิบัติราช
กองบัญชาการศึกษา
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั
และประเมินผลการป
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

และนโยบายสานักงานตารวจ
แห่งชาติ

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.4 ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์การและ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

2) ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA)

-ร้อยละของการประเ
คุณธรรมและความโป
การดาเนินงานหน่วย
ภาครัฐ ITA ไม่น้อยก
ร้อยละ 40

1.5 ดาเนินการตามระบบควบคุม
ภายในและติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของทุกหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ

1) กาหนดแนวทางการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน

-ระดับความสาเร็จขอ
ควบคุมภายใน

1.6 ระดมและรวบรวมแนวความคิด
เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งด้านการจัด
การศึกษาและฝึกอบรมของ ตร. เพื่อนา
ข้อมูลมากาหนดยุทธศาสตร์

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทายุทธศาสตร์การศึกษาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2564)

-ระดับความสาเร็จขอ
จัดทายุทธศาสตร์การ
สานักงานตารวจแห่ง
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

1.7 พัฒนาองค์การและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรมให้มี
ความสอดคล้องต่อความเปลีย่ นแปลง

2)โครงการส่งเสริมจริยธรรมและ -จานวนข้าราชการตา
พัฒนาคุณธรรม แก่ข้าราชกาตารวจ เข้ารับการสัมมนาตาม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

๑. สร้างบรรยากาศแวดล้อมที่ดแี ก่ 1.1 พัฒนาปรับปรุงอาคาร
ผู้รับบริการ
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม สะดวก เหมาะสม
(Front office)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1)พัฒนาสถานีตารวจ และหน่วย -ระดับความสาเร็จขอ
บริการประชาชน
1.1 ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ
1.2 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
1.3 รวมงานบริการ จัดเจ้าหน้าที่
1.4 รักษาความสะอาด
1.5 จัดการอานวยความสะดวก

พัฒนาปรับปรุงอาคา
สถานทีป่ ฏิบัติราชกา
(Front office)
-

1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจให้ 1) ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
มีความสุขในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน

-ระดับความสาเร็จขอ
ปรับรูปแบบรายการข
สถานีตารวจ

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓. สร้างวัฒนธรรมขององค์การโดย 3.1 ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจใน 1) การประกาศเชิดชูเกียรติ
- ระดับความสาเร็จข
ให้มีจิตสานึกต่อการให้บริการ
การมีจิตสานึกในการให้บริการ
หน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ ดาเนินการประกาศ

ประชาชน

ประชาชน
3.2 ส่งเสริม ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

ประพฤติปฏิบตั ิดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ

เชิดชูเกียรติหน่วยงาน
ข้าราชการตารวจที่ป
ปฏิบัติดีเยี่ยมตามประ
จริยธรรมและจรรยาบ
ของตารวจ

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนากระบวนการจัดการด้าน
ยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ
และด้านการตรวจราชการ ให้มี
ความคุ้มค่าและมี ประสิทธิภาพ

1) จัดฝึกอบรม จัดซื้อ จัดจ้าง
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
การปฏิบัติงานด้านการส่งกาลัง
บารุงให้กับผู้ทปี่ ฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

-ระดับความสาเร็จขอ
ฝึกอบรม จัดซื้อจัดจ้า
บริหารพัสดุภาครัฐ

กลยุทธ์แนวทางดาเนินการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ความพึงพอใจของข้าราชการตารวจต่อการบริหารงานภายในองค์การ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
เป้าประสงค์ : 4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. จัดทาแผนการศึกษาและ
ฝึกอบรมให้ตรงกับความจาเป็น
และความต้องการของแต่ละสาย
งานให้สอดรับ กับพันธกิจของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

3. ส่งเสริมข้าราชการตารวจมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจให้
แข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1.1 ปรับปรุงรูปแบบการ
สรรหาข้าราชการตารวจเชิง
ระบบ

1) โครงการวิจัย ประเมินผลการสรรหา
และระบบการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
(นสต.)

1.2 พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร ทุกระดับชั้น
เพื่อให้เกิดทักษะ ความ
ชานาญ เชี่ยวชาญ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

4)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับการประกันคุณภาพใน
หน่วยศึกษาอบรมของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

-ผลการประเมินเครื่อ
ด้านความรู้ ความสาม
และด้านความเหมาะ
ตาแหน่ง

5)โครงการสัมมนาระดับบริหารของ
กองบัญชาการศึกษา

-จานวนข้าราชการตา
รับการสัมมนาตามโค
น้อยกว่าร้อยละ 80

1) โครงการตรวจสุขภาพประจาปีของ
ข้าราชการตารวจทั้งประเทศ

-ข้าราชการตารวจเข้า
ตรวจสุขภาพประจาป
กว่า ร้อยละ 85
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แผนงาน งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
-ค่าเช่าบ้าน

งบประมาณ (บาท)
18,000.18,000.-

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตารวจ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน โครงการต่อเติมหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคารที่ทาการเพื่อป้องกันน้ารั่วซึม
และใช้เป็นสถานที่ทาการของ กองการสอบ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
โครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการรับสมัคร และการดาเนิน
การสอบ สาหรับการคัดเลือก/สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ
หรือชั้นสัญญาบัตร

งบประมาณ
(บาท)

750,272.11,858,800.303,804.-

แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณ
(บาท)
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตารวจ (โครงการวิจัย ประเมินผลการสรรหาและระบบการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ(นสต.)
กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินเครื่องมือวัดด้านความรู้ ความสามารถ และด้านความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง

ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1,5 00,000.-
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การนาแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
1. หลักการ
1.1 พั ฒนา กองการสอบ กองบั ญชาการศึ กษา โดยยึ ดแนวทางตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ กองการสอบ
กองบั ญชาการศึก ษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับหน่วยในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
1.2 บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาตามความแตกต่างของแต่ละหน่วย และให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
1.3 เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
1.4 บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา
1.5 บริหารจัดการแผนสู่ การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง
สู่ แ ผนการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ แผนเฉพาะด้ า น และระบบการจั ด สรรงบประมาณที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของกองบัญชาการศึกษาเพื่อพัฒ นาองค์กรในปีงบประมาณ
ต่อไปได้อย่างแท้จริง
2. แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สู่การปฏิบัติ
2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยในสังกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ กองการสอบ กองบั ญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์
ด้านการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยรองรับ และการติ ดตามผลประเมิ น ผลการปฏิ บั ติต ามแผนฯ
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
2.2.ให้ ทุ กหน่ ว ยในสั งกัด กองการสอบ กองบั ญ ชาการศึ ก ษา น าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา และของหน่วย มาเป็นจุดเน้นในการวางแผนสาหรับจัดทา
คาของบประมาณในปีต่อไป เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กาหนดไว้
2.3.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา รวมทั้งผลการ
ติดตามและประเมินผลให้ข้าราชการตารวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูล
รวมทั้ งสามารถตรวจสอบการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการที่ ป ระกาศใช้ เพื่ อ น าข้ อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
แผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
การประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1..ให้ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์ / แนวทางการด าเนิ น การ โครงการ/กิ จ กรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ รายงานผลการดาเนินการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
2. ให้ ห น่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ
รายงานผลการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ผลการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด
ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ/คุ ณ ภาพ/ความส าเร็ จ ที่ ห น่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบเป็ น เจ้ าภาพหลั ก หรื อ เป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ
ตามแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลให้ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ (สยศ.ตร.) 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

การประเมิ นผลการด าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติราชการ กองการสอบ กองบั ญชาการศึ กษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1..ให้ทุกหน่วยในสังกัด กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบั ติ ราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ กองการสอบ
กองบัญชาการศึกษา ผ่าน ฝ่ายอานวยการ กองการสอบ 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561
2. ฝ่ายจัดการสอบ กองการสอบ และฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
สานักงานตารวจแห่งชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการตามตัวชี้ วัด ทั้งเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ ที่หน่วยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักหรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลให้ ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ
ผ่านกองบัญชาการศึกษา 2 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
3. ฝ่ายอานวยการ และฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ รายงานผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ/ความสาเร็จ
ตามแผนปฏิบั ติราชการ กองบั ญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลให้ ส านักงานตารวจ
แห่งชาติ ผ่านกองบัญชาการศึกษา ภายในกาหนด
แผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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แผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ภาคผนวก

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ/งบประมาณ
และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

45

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ (114,258.5436 ล้ำนบำท)
วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออำชีพ เพื่อควำมผำสุกของประช

เป้ำหมำย
แผนฯ 12

ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยแผนฯ
12

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของ
ประเทศ

1. ด้ำนควำมมั่นคง

ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี
แผนฯ 12

พื้นฐำน + ยุทธศำส
บูรณำกำร (1,537.

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
1. ปกป้อง
และเชิดชู
สถำบัน
พระมหำ
กษัตริย์
ให้เป็น
สถำบันหลัก
ของประเทศ

1.1 จำนวน
กิจกรรม
เทิดพระ
เกียรติและ
เชิดชู
สถำบัน
พระมหำ
กษัตริย์
เพิ่มขึ้น

2. สังคมมีควำมสมำน
-ฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำง
ควำมคิดของคนใน
ชำติ สำมำรถอยู่
ร่วมกันได้อย่ำงสันติ
ประชำชนมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคง

2.3 จำนวน
กิจกรรมที่
ประชำชนมี
ส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหำควำม
มั่นคงเพิ่มขึ้น

3. ประชำชนในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้มีควำม
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สิ น มี โ อกำสใน
กำรศึกษำและประกอบ
อำชี พ ที่ ส ร้ ำ งรำยได้
เพิ่มขึ้น

4. ประเทศไทยมีควำม
สัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำน
ควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ
สมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ
และนำนำประเทศในกำร
ป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ

3. มูลค่ำควำม
เสียหำยและ
จำนวนกำรก่อ
เหตุร้ำยที่มี
มูลเหตุจำก
ควำมไม่สงบ
ลดลง

4.2 จำนวนคดีที่
เกี่ยวข้องกับภัย
คุกคำมข้ำมชำติ
ลดลง
4.4 จำนวนคดีที่
เกี่ยวข้องกับยำ
เสพติดลดลง

แผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

5. ประเทศไทยมี
ควำมพร้ อ มต่ อ
ก ำ ร รั บ มื อ ภั ย
คุ กคำม ทั้ งภั ย
คุกคำมทำงทหำร
และภั ย คุ ก คำม
อื่น ๆ
5.1 ระยะเวลำใน
กำรระดมสรรพ
กำลังเมื่อเกิดภัย
คุกคำม
5.2 อันดับควำม
เสี่ยงจำกกำรก่อกำร
ร้ำยต่ำกว่ำอันดับที่
20 ของโลก
(ดัชนีควำมเสี่ยง
ของโลกของ WEF )

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่ำง
ยั่งยืน
8. ประเทศ
ไ ท ย มี รำยได้จำก
กำรท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีขีด
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันด้ำนกำร
ท่องเที่ยวสูงขึ้น

8.1 อันดับ
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยว
(TTCI) ไม่ต่ากว่า
อันดับที่ 30

เป้ำหมำยหน่วยงำน/
บูรณำกำร

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย
หน่วยงำน/
บูรณำกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

พื้นฐำน
1.ถวำย
ควำม
ปลอดภัย
เป็นไปอย่ำง
สมพระ
เกียรติต้อง
ตำมพระรำช
ประสงค์โดย
ไม่มีเหตุ
ระคำยเคือง
เบื้องพระ
ยุคลบำท
(ร้อยละ
100)

174.5340

แผนงำนยุทธศำสตร์

-

งบประมำณรวม 3 แผน

พื้นฐำน+
ยุทธศำสตร์
1.จำนวน
ประชำชน
ที่มีส่วนร่วม
ในกำรแก้ไข
ปัญหำ
ควำมมั่นคง
เพิ่มขึ้น
(10,000 คน)

สยศ.ตร.

แผนงำนพื้นฐำน

แผนงำนบูรณำกำร

2. เสริมสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
ป้องกันแก้ไข
ปัญหำควำมมั่นคง

1. ถวำยควำม
ปลอดภัยและ
สร้ำงจิตสำนึก
ต่อสถำบัน
พระมหำ
กษัตริย์

174.5340

แผนงำน
บูรณำ
กำร
1 แผน
1.สร้ำง
ควำม
ปรอง
ดองและ
สมำน
ฉันท์

สยศ.ตร.
(ผก.) สกบ.

5,789.4879

-

พื้นฐำน+ยุทธศำสตร์
1.เหตุกำรณ์กำรก่อ
เหตุรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินบริเวณ
พื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบ กับ
จำนวนเหตุกำรณ์ฯ
3 ปีย้อนหลัง
(ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558-2560)
ไม่น้อยกว่ำ
(ร้อยละ 5)

แผนงำน
บูรณำกำร
1 แผน
1.ขับ
เคลื่อน
กำรแก้ไข
ปัญหำ
จังหวัด
ชำยแดน
ภำคใต้

1,308.9018

-

-

20.0000
5,809.4879

-

160.2099

1,496.1117

5. เตรียมควำม
พร้อมกำรปกป้อง
และ ควำมมั่นคง
ภำยใน
รำชอำณำจักร

4. ป้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรมข้ำมชำติและ
กระทำควำมผิดคดีเฉพำะ
ทำง
พื้นฐำน+
ยุทธศำสตร์
1.จำนวนคน
ต่ำงด้ำว
ไม่พึง
ปรำรถนำ
ที่ห้ำมเข้ำมำ
รำชอำณำจักร
(3,070 คน)

แผนงำน
บูรณำกำร
2 แผน
1.จัดกำรปัญหำ
แรงงำนต่ำง
ด้ำวและ
กำรค้ำมนุษย์
2.ป้องกัน
ปรำบปรำม
และบำบัด
รักษำผู้ติด
ยำเสพติด

บช.ก. บช.ทท.
บช.ปส. สตม.

ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

-

-

3. เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรควบคุมสถำนกำรณ์
ควำมไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

-

2,678.4579

-

30.8637

-

พื้นฐำน+ยุทธศำสตร์
1. ควำมพึงพอใจ
และควำมเชื่อมั่นใน
กำรปฏิบตั ิงำนของ
ตำรวจในกำรเฝ้ำ
ระวังและแก้ไข
ปัญหำสถำนกำรณ์
เกี่ยวกับควำมมั่นคง
ของรัฐ
(ร้อยละ 80)

บช.ตชด.

6. เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจสูงขึ้น

แผนงำนบู ร ณำ
กำร 3 แผน
1. พัฒนำพื้นที่
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
2. พัฒนำ
ระเบียง
เศรษฐกิจภำค
ตะวันออก
3. ส่งเสริมกำร
วิจัยและ
นวัตกรรม

แผนงำน
บูรณำกำร
1 แผน
1. ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

สตม. สยศ.ตร.
(วจ.)

บช.ตชด.

1,649.4916

-

7. เพิ่มคุณภำพ
กำรศึกษำให้
เด็กนักเรียน
บริเวณพื้นที่
ชำยแดน

-

-

908.7279

-

65.6665

125.5902

1,649.4916

65.6665

125.5902

3,618.0495

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

75,654.7226

งบประมำณรวมทั้งสิ้น
(ล้ำนบำท)

114,258.5436

แผนงำนบูรณำ
กำร 2 แผน
1. ป้องกัน
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
2. ปฏิรูป
กฎหมำยและ
พัฒนำกระบวน
กำรยุตธิ รรม

21,472.2512

-

(รวมกองทุน 550.0000)
-

-

พื้นฐำน+ยุทธศำสตร์
1. ร้อยละควำมเชื่อมั่น
ของประชำชนใน
กำรปฏิบัติงำนของ
ตำรวจ ไม่น้อยกว่ำ
(ร้อยละ 80)
2. ประชำชนมีควำม
เชื่อมั่นในกำรอำนวย
ควำมยุติธรรม
ไม่น้อยกว่ำ (ร้อยละ
80) (กองทุนฯ)

สยศ.ตร.(ผอ.) บชก.(บก.ปปป.)
รพ.ตร. สงป.

-

-

-

3,962.3329
-

251.2245

25,691.8856

14 มิ.ย. 60
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8. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเสมอภำค
เป็นธรรม และปฏิรูประบบงำนตำรวจ
ให้มีประสิทธิภำพโปร่งใส
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คาสั่ง กองการสอบ
ที่
/๒๕61
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
-------------------------------ตามคาสั่ง กองบัญชาการศึกษา ที่ 395/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ กองบั ญ ชาการศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้ ห น่ ว ยในสั ง กั ด
กองบั ญชาการศึกษา ใช้ แผนปฏิบั ติราชการดังกล่าว เป็นแนวทางในการบริห ารจัดการ ขับเคลื่อน ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นั้น
กองการสอบ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อ รองรั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ กองบั ญ ชาการศึ ก ษา ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว จึงให้หน่วยงานในสังกัดกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ใช้แผนปฏิบัติราชการนี้
เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิบั ติราชการ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
หน่วยงานในสังกัด ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕61

พลตารวจตรี
(ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์)
ผู้บังคับการกองการสอบ
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รองผู้บงั คับการ พ.ต.อ............................................วันที่............./มี.ค./2560
รอง.ผู้กากับการ พ.ต.ท............................................วันที่............./มี.ค./2560
สารวัตร พ.ต.ท. .....................................................วันที่............./มี.ค./2560
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