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คำนำ 
 
 

  
 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 
กำหนดให้การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ              
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติ งาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจการ
อำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ประกอบกับ              
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กำหนดให้             
ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ของส่วนราชการนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562  โดยพิจารณากรอบแนวทางให้สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580   
แผนปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564  นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงบริบทต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อน 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรองรับ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
 กองการสอบ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
รองรับแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติ    
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
พ.ศ.2560 - 2564  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบาย
รัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา และกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของ กองการสอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ รวมทั้ง มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กองการสอบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด กองการสอบ  มีหน้าที่ในการศึกษา ทำความเข้าใจ แผนปฏิบัติราชการนี้  
และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ              
ของหน่วย และควบคุม กำกับดูแล  ขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องจัดทำ
เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติราชการนี้อย่างต่อเนื่อง  และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือ
นำผลที่ได้ไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

บทนำ 
 

ความเป็นมา 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 กำหนดเป้าหมายหลัก
ของการบ ริ ห ารราชการที่ ดี ไว้ ในมาตรา 3 /1  ซึ่ งต้ อ งเป็ น ไป เพ่ื อป ระโยชน์ สุ ขของป ระชา ชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น 
การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้   (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้           
เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ                
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  ในกรณีที่                 
ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี                
มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น โดยแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มี ค วาม สอด ค ล้ อ งรอ งรั บ กั บ ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ พ .ศ . 2561  - 2580  
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบาย 
ผู้ บัญ ชาการตำรวจแห่ งชาติ  และกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เพ่ือให้การบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่                  
12 มกราคม 2562  เพ่ือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปเป็นกรอบทิศทางในการบริหารงาน และให้หน่วย                 
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ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรองรับให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติราชการตามหน้าที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

 กองการสอบ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  รองรับ
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้สอดคล้องรองรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบาย
รัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบาย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา และกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วย 
ในสังกัดกองการสอบ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณรองรับ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติราชการ ตามหน้าที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

วัตถุประสงค ์

 1..เพ่ือกำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของกองการสอบให้เป็นไปใน  
    ทิศทางเดียวกัน   
 2. เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                        พ.ศ. 2563 
 3. เพ่ือให้หน่วยในสังกัดกองการสอบ สามารถแปลงแผนการปฏิบัติราชการประจำปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 4. เพ่ือให้หน่วยในสังกัดกองการสอบ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
     ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 2  ของหน่ วย  ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งรองรั บ 
 5. เพ่ื อเป็ นข้ อมู ลในการติ ดตามความก้ าวหน้ าและประเมินผลการปฏิ บั ติ ราชการ 
  ของกองการสอบ 

วิธีการดำเนินงาน 

  1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  20 ปี                 
พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษาและบริบทที่ เกี่ยวข้องกับ         
กองการสอบ 
  2. กำหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองการสอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของหน่วย 
  3. ประสานงานยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษา และหน่วยในสังกัดกองการสอบ จัดทำข้อมูล
รายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อำนาจหน้าที่และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการกองการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  5. แจ้งเวียนร่างแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     และ
ร่างแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยในสังกัดพิจารณา
รายละเอียด ปรับปรุง/แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำมาปรับปรุง/แก้ไข ให้มีความครบถ้วนเหมาะสมตาม
นโยบาย ภารกิจ อำนาจหน้าที่และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  6. เสนอขอรับความเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการกองการสอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
  7. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของกองการสอบ และเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ     
QR Code 

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ กองการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580                
เพ่ือใช้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยืน โดยได้มีการนำความคิดเห็น                          
และข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน                 
ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็น             
จากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒            
พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผน
ระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ               
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ              
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ต่อมาราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 135 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ประกอบด้วย            
6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จำนวน            
6 ยุทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับกองบัญชาการศึกษา จำนวน                      
3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

   3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
   4..การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
   5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

    2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

    3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 

    4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

   2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่
   3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

   4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

   5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก                       
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

   6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 

   8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

 การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 เป็น 5 ปีแรกของการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นแผนแม่บทหลัก 
ของการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
ในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายระยะยาว  
ของประเทศที่ได้กำหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติฯ 
สู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวง/กรม ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และนำยุทธศาสตร์
การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพ่ือนำไปสู่
การกำหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ยุทธศาสตร์ และกองบัญชาการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้อง 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
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นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 เป็นนโยบายระดับชาติ ที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติกำหนดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ รวมนโยบายที่บรรจุ 
ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ทั้งสิ้น 16 นโยบาย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 นโยบาย และ กองบัญชาการศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้อง 7 นโยบาย ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
 นโยบายที่   1  ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 นโยบายที่   2  ด้านการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

 ส่วนที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 

 นโยบายที่   8  ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 

 นโยบายที่   9  ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 นโยบายที่  10  ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
 นโยบายที่  12  ด้านการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  
 นโยบายที่  13  ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
  

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ   
โดยการนำยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นา ว่ าด้ วยความเข้ าใจ เข้ าถึ ง และพั ฒ นา ตามแนวพระราชดำริ                               
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง มากำหนดแนวนโยบายในการบริหารพัฒนาประเทศ ซึ่งสัมฤทธิ์ผลต่อเมื่อมีการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการรองรับ อย่ าง เป็ น รูป ธรรม  โดยกำหนดหน่ วย งานที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ  ระยะ เวล า วิ ธี ก าร 
และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถใช้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและตรวจราชการได้ และรัฐบาล 
ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ดังกล่าวซึ่งจำกัดกรอบระยะเวลา 1 ปี  
ตามปีงบประมาณ ประกอบด้วยนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้ 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน 
  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
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 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายของรัฐบาล กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทย 
สู่ประเทศไทย 4.0 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนแม่บทอ่ืน ๆ มาเป็นกรอบการดำเนินงาน 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง 
ได้น้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง 
ในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ จำนวน  
6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้ 
   (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   (4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจาก
ภายใน 
   (5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
   (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   (7) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 กำหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่ง  
ที่ 62/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เพ่ือจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) 
นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 

           1. วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 
           2. พันธกิจ 

 2.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 2.2 บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

 2.3 รักษาความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงของราชอาณาจักร  

 3. ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
        3.1 ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ 
การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์  โดยมี เป้ าหมายหลัก 
คือ 1) สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย และ 2) สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย 
        3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวย
ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ประกอบด้วย 3 ประเด็น
ย ุท ธศาสตร ์.19.กลยุทธ์  โดยมี เป้ าหมายหลักคือ .1)ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                      
2) ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วเสมอภาค
และเป็นธรรม และ 3) สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ 
1) มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน            
และภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม และ 2) ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
        3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 37 กลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ 1) การจัดองค์กรมีความเหมาะสม และนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 3) ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญ 
ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 4) ข้าราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก 
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ และ 5) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส 
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นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ที่มีมาตรฐานสากล” 

นโยบายการบริหารราชการ 
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำองค์กรของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา  
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการทำงาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจลงไปในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ และกองกำกับการ โดยเฉพาะ
สถานีตำรวจ จนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย ในหลายเรื่อง อาทิ การปรับภาพลักษณ์ของตำรวจ สื่อสาร               
ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับรู้ การปรับระบบบริหารงานบุคคล การปรับโครงสร้างตำรวจ การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหา
จราจร การดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น  สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ จะยังคงเน้นภารกิจตาม
เป้าหมายสำคัญ 6 ประการที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดังนี้ 

 1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  1.1 ให้ ถื อว่ าการถวายความปลอดภั ย เป็ นภารกิจสำคัญสู งสุ ด โดยให้ ดำเนิ นการ 
ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

  1.2 รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม 

  1.3 พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการ
นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี ลักษณะ 
ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย 

  1.4 กำหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการถวาย
ความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

  1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

 2. การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 

  2.1 พัฒนาระบบด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน  
ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกำหนด
แผนการปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ  
  2.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้กับหน่วยปฏิบัติระดับ
กองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ 



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2                                                                  
๒๒ 
 

  2.3 กำหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
เป็นระบบและมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  2.4 บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมตลอดถึง
ประกาศ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

  2.5 พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า – ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ  
  2.6 กำหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้กับนั กท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพ่ือป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยว  
ถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  2.7 การแก้ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้น้อมนำยุทธศาสตร์พระร าชทาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  
ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในพื้นท่ี 

  2.8 การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่ งเน้นการให้บริการ เพ่ือกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กร  
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพ้ืนที่ที่มีปัญหา
การจราจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพ้ืนที่ 

 3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 

  3.1 มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์หลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรม 
ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพ่ือให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว 

  3.2 การปฏิบัติของตำรวจ ต้องทำให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและความยุติธรรมที่
มีมาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ
ประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตำรวจ 

  3.3 การควบคุมสถานที่ เสี่ยง แหล่งมั่ วสุม รวมทั้ งแหล่งอบายมุขต่าง ๆ ให้ดำเนินการ 
ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจังและให้มีการ
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง 

  3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์
และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมา ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ทั้งระบบ 

  3.5 จัดทำฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ  
เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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  3.6 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาคนหาย/เด็กหายพลัดหลงและศพนิรนาม 
เพ่ือให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ 

  3.7 ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น  
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น 

 4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ 
  4.1 มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลำเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มี  
การซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย  
ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

  4.2 ดำเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพ่ือทำลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด 

  4.3 จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด โดยให้
มอบหมายข้าราชการตำรวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชา
ควบคุม กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ 

  4.4 มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนส่งยาเสพติดจากพ้ืนที่ตามแนวชายแดน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการลำเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ  
  4.5 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือตัดวงจร  
การค้ายาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น 

  4.6 เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศไทย 

  4.7 ดำเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตำรวจที่เข้าไป  
มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 

 5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน 
  5.1 ปรับรื้อระบบงานของตำรวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ 

  5.2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืน ๆ  
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทำการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่าง ๆ 
ของตำรวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล 
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  5.3 สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของตำรวจ 

  5.4 จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกำหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือ 
กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม
จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ 

  5.5 ผลักดันให้จัดส่งข้าราชการตำรวจไปทำหน้าที่ผู้ประสานงานประจำสถานทูตต่าง ๆ 
ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอ่ืน ๆ  
  5.6 การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม  
เพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

  5.7 ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคประชาคม
อาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล 

 6. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ 

  6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ
ตำรวจต้องนำเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง 

  6.2 ปรับปรุงสวัสดิการของตำรวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน  
การรักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็นต้น เพ่ือให้ข้าราชการตำรวจมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้  
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 
  6.3 ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งภายใน  
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

  6.4 จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี  
ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของ กองการสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

          สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยสังเขป ดังนี้  
 1. การรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา 
   - ภารกิจ ดำเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ เป็นไปตามแผนงาน             
ที ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัต ิ 
  - ผู้สมัครสอบ จำนวน 96,037 คน 
   - สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา 
   - ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561  
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 2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทยีบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา    
    - ภารกิจ การออกข้อสอบ พิมพ์ปัญหาข้อสอบ และประมวลผลสอบเป็นไปตาม
แผนงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัต ิ
 - ผู้สมัครสอบ จำนวน 59,170 คน 
  - ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561  
 3. การคัดเลือกทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต พิการหรือทุพพลภาพจนถูกออกจาก
ราชการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการปะทะต่อสู้ (เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ) 
  - ภารกิจ ดำเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ เป็นไปตามแผนงานที่ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ 
 -  ผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 69 คน 
  - ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 57 คน 
  - สถานที่สอบ ห้องประชุม กองการสอบ 
 - ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2561   
 4. การทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปทางวิชาการข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิ
ปริญญาและมีความสามารถทางด้านกีฬาเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 
   - ภารกิจ ดำเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ เป็นไปตามแผนงาน           
ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัต ิ
   -  ผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 51 คน 
   - ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 51 คน 
   - สถานที่สอบ ห้องประชุม กองการสอบ 
   - ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 
    5. การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทายาทของข้าราชการตำรวจที่ เสียชีวิต              
จากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ 
  - ภารกิจ ดำเนินการทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ 
 - ผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 27 คน 
 - ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 27 คน 
 - สถานที่สอบ ห้องประชุม กองการสอบ 
 - ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 
 6. การทดสอบความรู้ความสามารถเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นในสังกัดกองบินตำรวจ 
  - ภารกิจ ดำเนินการทุกข้ันตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ 
 - ผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 7 คน 
   - ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 7 คน 
   - สถานที่สอบ ห้องประชุม กองการสอบ 
   - ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2561 - กรกฎาคม 2561 
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 7.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการทดสอบ 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ ข้าราชการตำรวจ 
ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา จำนวน 100 คน ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ของ กองการสอบ วงเงิน 283,800 บาท    
 8.โครงการต่อเติมหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคารที่ทำการเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและใช้เป็นสถานที่
ทำการ กองการสอบ ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561  (งบลงทุน ) วงเงิน 
10,089,734.60 บาท โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ่นสิริก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างฯ  ระยะเวลาก่อสร้าง
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 25 ตุลาคม 2561 
  
   อำนาจหน้าท ี่ตามกฎหมายของกองการสอบ  
                   เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  
มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำรวจ 
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ส่วนที่ 2 
สาระสำคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ  

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 ๒๐
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ส่วนที่ 2 
สาระสำคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

  กองการสอบ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รองรับแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้นำผลการทบทวน/ปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2560 มาทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายฯ ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์  :  “เป็นหน่วยงานมืออาชีพระดับมาตรฐานสากลในการสรรหาบุคคล  ที่มีคุณภาพเหมาะสม 
                 เป็นข้าราชการตำรวจ ” 

 

ค่านิยม (Core Values) “โปร่งใส ซื่อสัตย์ พัฒนาสู่สากล” 
 

พันธกิจ (Mission) 
  ๑.ดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาคและมีมาตรฐาน 
  ๒.สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๓.ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการสรรหาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ 
          4.ให้คำปรึกษา แนะนำ และความรู้ในด้านการสรรหาให้กับหน่วยงานตำรวจต่างๆ       
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ 
เป้าหมาย : 1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความม่ันคงปลอดภัย 
     2. ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด 1. ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 
 2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 
 3. ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. กส. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความเข้มแข็งของกลไกท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและป้องปราม          
การล่วงละเมิดสถาบันหลัก 

1.1.2.2 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือเสริมสร้าง
จิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดี          
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ไม่น้อยกว่า 
3,650 ครั้ง 

บก.อก. 
(ศูนย์

ส่งเสริมฯ)  

ทุกหน่วย      
ในสังกัด 
บช.ศ. 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล)  

ทุกหน่วย      
ในสังกัด 

กส. 

 1.1.2.3 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
   1) ผลิตสปอตวิทยุฯ เทิดพระเกียรติ 
   2) ผลิตสารคดีวิทยุฯ พระราชกรณียกิจ 
   3) ผลิตรายการวิทยุฯ เนื้อหาเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   4) ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี และ
ภารกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
   5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอ่ืน  ๆ

- ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้ ไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง/ปี 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1)  

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 
บช.ศ. 

ฝ่ายแผน 
การสอบ 

กส.  

ทุกหน่วย      
ในสังกัด 

กส. 



๒๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. กส. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
1.2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการ
พระราชดำริและ 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริและอันเนื่อง        
มาจากพระราชดำริ เช่น 

 - โครงการปลูกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำ 

 - โครงการปลูกเพ่ือปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 - โครงการปลูกเพ่ือส่งเสริมสาธิต ฝึกอบรมและขยายพันธุ์  
 - โครงการปลูกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน 

 - โครงการปลูกเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ำท่วม  ฯลฯ 

1) ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) จำนวนประชาชนที่อาศัยในเขต
พ้ืนที่บริการ ข้าราชการตำรวจและ
ครอบครัวได้รับการขยายผลและ         
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

บก.อก. 
(ศูนย์

ส่งเสริมฯ)  

ทุกหน่วย      
ในสังกัด 
บช.ศ. 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล) 

ทุกหน่วย      
ในสังกัด 

กส. 

 
 

1.2.1.2 โครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เช่น 
 - โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
 - โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 - โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
 - โครงการฝึกอาชีพ 
 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
 - โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 
 - โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย 
แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

 - โครงการปกปักทรัพยากร 

 - โครงการสำรวจเก็บรวมรวมทรัพยากร 

 - โครงการปลูกรักษาทรัพยากร 

- ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ 
ร้อยละ 100 

บก.อก. 
(ศูนย์

ส่งเสริมฯ) 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 
บช.ศ. 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล) 

ทุกหน่วย      
ในสังกัด 

กส. 



๒๔ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. กส. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
   - โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 - โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ฯลฯ 

 
1.2.1.3 โครงการศูนย์เรียนรู้ โครงการพระราชดำริฯ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 
 

1.2.1.4 โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ 
กองบัญชาการศึกษา ประกอบอาชีพเสริม 

 
 
 
 
- ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ 
ร้อยละ 100 
 
 

- ข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 
 
 
 

บก.อก. 
(ศูนย์

ส่งเสริมฯ) 
 

บก.อก. 
(ฝอ.1) 

 
 
 
 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด  
บช.ศ. 

 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด  
บช.ศ. 

 

 
 
 
 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล) 

 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล) 

 
 
 
 

ทุกหน่วย      
ในสังกัด 

กส. 
 
 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 

กส. 
 

1.2.2 สนับสนุน           
การดำเนินการโครงการ 

จิตอาสาพระราชทาน            
ตามแนวพระราชดำริ 
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

- จัดทำแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อน 

ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ           
จิตอาสาเฉพาะกิจ)  

 

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทาง 
การจัดทำแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อน
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ 
จิตอาสาเฉพาะกิจ) 

บก.อก. 
(ศูนย์

ส่งเสริมฯ) 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด  
บช.ศ. 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล) 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 

กส. 

 
 
 
  



๒๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
เป้าหมาย : 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
     2. ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 
     3. สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด  1. ความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 
  2. ความเชื่อม่ันของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58 
  3. ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
           4. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. กส. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
ของสถานีตำรวจและหน่วยบริการประชาชน 
          2.3.1.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ
และอำนวยความสะดวกแกป่ระชาชน 

 
 

1) พัฒนาระบบด้านกระบวนงาน/ธุรกรรม
ภาครัฐ เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน 

 
 

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ 
ด้านกระบวนงาน/ธุรกรรมภาครัฐ           
เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.6) 

 
 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 
 

ฝ่ายแผน 
การสอบ 

กส. 

 
 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 

กส. 
           2.3.1.5 เสริมสร้างวฒันธรรม
องค์กรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ
ประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติ
และวิธีการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

1) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการตำรวจ           
ในการให้บริการประชาชน 
- ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ข้าราชการตำรวจ
ทุกระดับให้มีจิตใจในการให้บริการประชาชน 
(Service Mind) 

 
 
 

- จำนวนครั้งของการฝึกอบรม/ประชุม/
ชี้แจงไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย 

 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.2) 

 
 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 
 

ฝอ.กส. 
(งบประมาณ/

แผนและ
ยุทธศาสตร์) 

 
 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 

กส. 

2.3.4 บริการด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชน ข้าราชการตำรวจและ
ครอบครัว 

2.3.4.1 ตรวจและให้บริการทางด้านสุขภาพ
ประชาชนข้าราชการตำรวจและครอบครัว  
2.3.4.2 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของ
ข้าราชการตำรวจทั้งประเทศ 

- ความพึงพอใจของประชาชน ข้าราชการ
ตำรวจและครอบครัว ต่อการให้บริการ          
ของโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาล
ดารารัศมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

บก.อก. 
(ฝอ.1) 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล) 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 

กส. 
 



๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย : 1. มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
         ของชุมชนและสังคม 
     2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย  
ตัวช้ีวัด 1. หมู่บ้านที่ดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 7,410 หมู่บ้าน  
 2. จำนวนหน่วยงานตำรวจ (ระดับ บช. (เฉพาะ บช.น.) / ภ.จว. และ สภ.) ท่ีมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้อยละ 100 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

บช.ศ. กส. 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

3.2.2 เสริมสร้างแรงจูงใจและ           
ความตระหนักในการมีส่วนร่วม        
ของประชาชนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ตามแนวทางจิตอาสา 

 

- โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตาม
โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวทางพระราชดำริ 
 

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 
12,000 คน 

 

บก.อก. 
(ศูนย์

ส่งเสริม)  

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 
 
 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล) 

ทุกหน่วย               
ในสังกัด 

กส. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย : 1. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
 2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  
 3. ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4. ข้าราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความรัก เชื่อม่ัน และศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ 
ตัวชี้วัด   1. ความเชื่อม่ันและความพึงใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
            2. ความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตำรวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Inegrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. กส. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
4.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากร 
มีการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization)  

4.3.2.1 โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ          
ชั้นสัญญาบัตรอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 
4.3.2.3 โครงการพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาต้นแบบด้านการสอนสมัยใหม่ 

 
4.3.2.4 โครงการสัมมนาระดับบริหาร               
ของกองบัญชาการศึกษา 

 
4.3.2.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 - 2564 

- ระดับความสำเร็จในการฝึกอบรมข้าราชการ
ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร 

 
-จำนวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนา         
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
- ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 - 2564  

วตร. 

 
 

กอจ. 
 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.๒) 

 
 

สศป. 

 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

ตร. 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล) 

 

ฝอ.กส. 
(งานธุรการ
กำลังพล) 

 

ฝอ.กส. 
(งบประมาณ/

แผนและ
ยุทธศาสตร์) 

 

ฝอ.กส. 
(งบประมาณ/

แผนและ
ยุทธศาสตร์) 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 
 



๒๘ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. กส. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
4.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากร 
มีการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
 
 

4.3.2.6 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 
4.3.2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ           
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ในหน่วยศึกษาอบรมของ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
4.3.2.8 โครงการสัมมนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานอำนวยการของ 
กองบัญชาการศึกษา 

- จำนวนข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนา 
ตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
- ข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมตาม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

สศป. 
 
 
 

สศป. 
 
 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.๒) 

 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

ตร. 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

ตร. 
 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 
บช.ศ. 

ฝอ.กส. 
(งบประมาณ/

แผนและ
ยุทธศาสตร์) 

 

ฝอ.กส. 
(งบประมาณ/

แผนและ
ยุทธศาสตร์) 

 
ฝอ.กส. 

(งบประมาณ/
แผนและ

ยุทธศาสตร์) 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 
 

 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 

4.3.3 จัดระบบการศึกษา  
การฝึกอบรม และการพัฒนา
ข้าราชการตำรวจให้ครอบคลุม
ทุกระดับตำแหน่งและสายงาน 
ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ  
ให้มีความเชี่ยวชาญในด้าน
วิชาชีพตำรวจและการบังคัง 
ใช้กฎหมาย 

4.3.3.3 โครงการสัมมนาวิเคราะห์ความ
จำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) 
ในการจัดทำแผนการฝึกอบรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 

- ข้าราชการตำรวจเข้ารับการสัมมนาตาม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สศป. 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

ตร. 
 

ฝอ.กส. 
(งบประมาณ/

แผนและ
ยุทธศาสตร์) 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 

 
 
 



๒๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. กส. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
4.4.1 ปรับระบบวิธีการทำงาน 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว  
และโปร่งใส 

- ปรับปรุงระบบการให้บริการของกระบวนงาน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุง
ระบบการให้บริการของกระบวนงานตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558  

บก.อก. 
(ฝอ.2) 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 
บช.ศ. 

ฝอ.กส. 
(งบประมาณ/

แผนและ
ยุทธศาสตร์) 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 
บช.ศ. 

4.4.3 พัฒนากระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ
หน่วยงานในสังกัดให้ทันสมัย 

และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
 

4.4.3.1 ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 
4.4.3.2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 
4.4.3.3 พัฒนาระบบการการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อน 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 และ
แผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
 
- ระดับความสำเร็จของกระบวนการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
-ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเรื่อง 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

บก.อก. 
(ฝอ.2) 

 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.2) 

 
 

บก.อก. 
(ฝอ.2) 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด          
บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด       
บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย       
ในสังกัด          
บช.ศ. 

ฝอ.กส. 
(งบประมาณ/

แผนและ
ยุทธศาสตร์) 

 
ฝอ.กส. 

(งบประมาณ/
แผนและ

ยุทธศาสตร์) 
 

ฝอ.กส. 
(งบประมาณ/

แผนและ
ยุทธศาสตร์) 

 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด          
บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด       
บช.ศ. 

 
ทุกหน่วย       
ในสังกัด          
บช.ศ. 

 
 
 



๓๐ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
บช.ศ. กส. 

หลัก/ร่วม ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 
4.4.5 พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง 
ให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวก และ
รวดเร็ว มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุก
หน่วยงาน 
 

4.4.5.1 พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล
พัสดุลงในระบบฐานข้อมูล POLIS 

- ระดับความสำเร็จในการบันทึกข้อมูลพัสดุ 
ในระบบฐานข้อมูล POLIS 

บก.อก. 
(ฝอ.3) 

 
 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 
 
 

ฝอ.กส. 
(งาน

การเงิน 
และพัสดุ) 

 
 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 
 
 
 

4.4.7 ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม 
ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วย       
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ          
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 

4.4.7.1 ร่วมปราบปรามคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง           
ในการบังคับใช้กฎหมายด้านการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
4.4.7.2 รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน
ราชการ ไม่น้อยกว่า 360 แห่งต่อปี            
โดยนำร่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- จัดชุดสืบสวนและสอบสวนการกระทำ
ความผิดฯ ไม่น้อยกว่า 360 แห่ง 
 
 
 
- ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100 

บก.อก. 
(ฝอ.4) 

 
 
 

บก.อก. 
(ฝอ.4) 

 
 

ทุกหน่วย        
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 
 

ทุกหน่วย        
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 
 

ฝ่ายแผน 
การสอบ 

กส. 
 

 
ฝอ.กส. 
(งาน

การเงิน 
และพัสดุ) 

 
 

ทุกหน่วย        
ในสังกัด  

กส. 
 
 

ทุกหน่วย        
ในสังกัด 

กส. 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอย่างทันต่อสถานการณ์และท่ัวถึง                                   

 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 

บช.ศ. กส. 
หลัก/
ร่วม 

ปฏิบัติ หลัก ปฏิบัติ 

4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และ
เข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.6.1.1 ผลิตสื่อและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
ของสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้ข่าวสารของตำรวจให้
ประชาชนรับทราบ 
 

4.6.1.2 ชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์ในการชี้แจงประเด็นข่าวภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 

4.6.1.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารจากรัฐบาลและสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

-ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กระบวนงาน
และผลการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 
 

- ร้อยละของการชี้แจงประเด็นสำคัญท่ีทัน 
ต่อสถานการณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 
 
 

- ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 44 สถาน ี    
ทั่วประเทศ 

 

บก.อก. 
(ฝอ.1) 

 
 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 
บช.ศ. 

 
 
 

ฝ่ายแผน 
การสอบ 

กส. 
 
 
 

ทุกหน่วย       
ในสังกัด 

กส. 
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ส่วนที่ 4 
การนำแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
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ส่วนที่ 4 
การนำแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 
การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ 
1. หลักการ 
 1.1 พัฒนา กองการสอบ  โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.2562 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยในสังกัดกองการสอบ 
 1.2 บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาตามความแตกต่างของแต่ละหน่วย และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
 1.3 เพ่ิมองค์ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 
 1.4 บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองบัญชาการศึกษา 
 1.5 บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง                
สู่แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณ
ต่อไปได้อย่างแท้จริง 

2. แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกองการสอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สู่การปฏิบัติ    

 2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยในสังกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์   
ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับ และการติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ 
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีความถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน    
  2.2.ให้ทุกหน่วยในสังกัด  กองการสอบ นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของ           
กองการสอบ และของหน่วย มาเป็นจุดเน้นในการวางแผนสำหรับจัดทำคำของบประมาณในปีต่อไป เพ่ือมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดไว้ 
  2.3.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการกองการสอบ  รวมทั้งผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูล รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ประกาศใช้ เพ่ือนำข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมา
ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้มีความ
ครอบคลุมและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 



๓๔ 
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การตดิตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ  

กองการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

 การประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   1..ให้ หน่ วยปฏิบั ติ ตามกลยุทธ์ /แนวทางการดำเนิ นการ โครงการ/กิจกรรม                     
ตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2 ครั้ง คือ 
 - ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562  
 - ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
   2. ให้หน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งสรุปผลการดำ เนินการตามตัวชี้วัด                
ทั้ งเชิ งปริมาณ/คุณภาพ/ความสำเร็จ ที่ หน่ วยรับผิ ดชอบเป็นเจ้ าภาพหลักหรือเป็นหน่ วยรับผิดชอบ                            
ตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลให้ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ผ่านสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.)  2 ครั้ง คือ 
 - ครั้งที ่1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562  
 - ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

  การประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562   
       ให้ทุกหน่วยในสังกัด กองการสอบ  รายงานผลการปฏิบัติราชการ   ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กองการสอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ กองการสอบ ผ่าน ฝ่ายอำนวยการ  2 ครั้ง คือ 
 - ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 
 - ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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แผนงาน งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ กองการสอบ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 

แผนงานพื้นฐาน            
 

 

แผนงานพื้นฐาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง 
ผลผลิต : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 
กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ 
             - งบดำเนินงาน 
             - งบลงทุน(ครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์)  
            -  การสอบทายาทประจำปี 
            -  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) 
            -  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 

 
 
 

820,889.- 
573,000.- 

78,200.- 
1,604,917.- 

52,500.- 
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ภาคผนวก 
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แผนภูมิแสดงความเชือ่มโยง นโยบายคณะรัฐมนตร ี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการงบประมาณ  

และยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
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