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คำนำ 

 

  ปัจจุบันประเทศไทยมีการกำหนดแผนเป็น 3 ระดับ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งจะเป็น
กรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื ่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู ่เป้าหมาย  
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติจะดำเนินการ 
ผ่านการถ่ายทอดระดับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย
แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน… จะเป็นกลไกสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงดำเนินงาน/โครงการต่าง ๆ   
ของหน่วยงานของรัฐในแต่ละปีงบประมาณ และทุก ๆ ห้วง 5 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่กำหนดตามหลักความสัมพันธ์  
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 ซึ่งเป็นหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล และแผนระดับท่ี 3 ที่เก่ียวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16  
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที ่เกี ่ยวข้อง  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที ่ 27 เมษายน  
พ.ศ. 2564  เห ็นชอบคู ่ม ือแนวทางการจัดทำแผนระดับที ่ 3 เกี ่ยวกับการจ ัดทำแผนปฏิบัต ิราชการราย 5 ปี  
โดยกำหนดรายละเอียดไว้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่ 1 บทสรุปผู ้บร ิหาร ส่วนที ่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี  
 ในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางข้างต้น รวมทั้ง พิจารณาความสอดล้องรองรับ
กับยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   
เพื่อให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย 
การปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั ้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน  
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในห้วง 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ 
เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันจะนำไปสู่ 
การบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนประเทศ ออกเป็น  
3 ระดับ โดยมียุทธศาศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง  
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู ่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติจะดำเนินการผ่านการถ่ายทอดระดับ
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนระดับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย แผ   นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่ งชาติ  
และแผนระดับที ่ 3 ซึ ่งประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี และรายปี  
เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู ่การบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในปี 2580 ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น แผนทุกแผนที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐจะเป็น  
แผนระดับที่ 3 ทั้งหมด โดยมีแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนระดับที่ 3  
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะส่วนราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู ้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ดูแลควบคุมและกำกับ  
การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป้องกัน  
และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน
และความมั่นคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบ
การกำหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมอบหมาย  
ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 รับผิดชอบเป้าหมายแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ : เป้าหมาย คือ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น และมีตัวชี้วัด 
“ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ไม่เกิน 6 คะแนน ในปี พ.ศ. 2566 - 2570” ซึ่งจะต้องขับเคลื ่อน 
การปฏิบัติงาน ประสานและบูรณาการการดำเนินงานทั้งจากภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ  
                    สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ศึกษาและพิจารณาความเกี ่ยวข้องกับเป้าหมายและแนวทางของแผนประเทศ 
ทั้ง 3 ระดับ รวมทั้ง นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อสภา และแผนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุนของประเทศ ประกอบกับวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ปัญหาด้านชายแดน การก่ออาชญากรรม 
ทั้งในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ความรุนแรงในสังคมและครอบครัว การหลบหนีเข้าเมือง 
การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน การเคลื่อนย้ายแรงงาน/แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และ 
การทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความสามัคคีของคนในชาติ การเข้าสู่สังคม
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สูงวัย ตลอดจน ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะ
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคม มากำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องรองรับ โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0  ซึ่งในแต่ละ
ยุทธศาสตร์จะขับเคลื่อนด้วยการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายยุทธศาสตร์ เรื ่อง 
ตัวชี้วัดเรื่อง  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดหน่วย
เจ้าภาพเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าภาพระดับยุทธศาสตร์ เจ้าภาพเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เจ้าภาพเรื่อง หน่วยรับผิดชอบร่วม และหน่วยสนับสนุน รวมทั้ง วางระบบการติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพัฒนางาน 
ในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น และจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของประเทศต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
     เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
    2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
    ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนัก 
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
      2.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
  2.2) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล 
 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
      - การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ  
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 
 4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและ 
ที่มิใช่ภาครัฐ 
   - การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
         - การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (หลัก) 
    2. เป้าหมาย  
 2.1 ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมีความสุข 

 2.2 บา้นเมอืงมคีวามมัน่คงในทุกมติแิละทุกระดบั 
 
 
     4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
      4.1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก 
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
      4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
   4.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
      4.1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที ่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา 
ความมั่นคงที่สำคัญ 
 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
      4.2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
      4.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
      4.2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      4.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทาง
บกและทางทะเล 
 4.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
   4.3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 
   4.3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 4.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
   4.4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   4.4.2 การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
   4.4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ 
ที่มิใช่ภาครัฐ 
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  4.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
   4.5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
   4.5.2 การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
   4.5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
 2. เป้าหมาย  
 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    2.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 
  4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
   4.1.2 ภาครัฐมีความเชื ่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 
 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา  
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
  4.2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
    4.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
               4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 
 4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 
   4.3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
   4.3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
               4.3.3 ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
          4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
    4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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   4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
   4.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    4.6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
    4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้
   4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
    4.7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
    4.7.2 มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น 
    4.7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
               4.8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั ่นในหลักประชาธิปไตย  
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
               4.8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหา 
ความจริง 
   4.8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง  อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
 4.8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการยุติธรรม 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนเพื่อขับเคลื ่อนเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์  
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้กำหนด
แนวทางพัฒนา เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ที่กำหนด ซึ่งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 ประเด็น  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 

ประเด็นความม่ันคง 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย ประชาคมระหว่าง

ประเทศ  
2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา : 1) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้นเป้าหมายแผนย่อย 
   แนวทางการพัฒนา : 2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 เป้าหมายแผนย่อย : 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น จนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ 
   แนวทางการพัฒนา :  
   ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
   1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ  -  
กลางน้ำ - ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (1) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ  
ใช้การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัย 
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งานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที ่และชีว ิตความเป็นอยู ่ของประชาชน  
ตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่  
แหล่งผลิต (2) การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน (3) การปราบปราม
กลุ ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ ่งเน้นการทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู ้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐ 
ที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวน  
ทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บ
ยาเสพติดภายในประเทศ (4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ 
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปัญหา
ยาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่ องกับการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่ เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการ 
เป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที ่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (5) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผล
กระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให ้เก ิดความเห็นที ่คล ้อยตามอย่างถ ูกต ้อง (6) การปร ับระบบนิเวศ 
(สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึง  
การบำบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มี
ประสิทธิภาพ กำหนดแผนการดูแลและให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตาม
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม  
   2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ การโจมตี
ทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน
สำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้งอาจส่งผล
กระทบต่อความมั ่นคง โดยมีแนวคิดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ประกอบด้วย (1 ) กำหนด
แนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์
ในภาพรวม (2) จัดองค์กร โครงสร้าง อำนาจ หน้าที ่ ขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (3) กำหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน (4) เสริ มสร้างและพัฒนา
ระบบการรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (5) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ  
ทางสารสนเทศ (6) พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง (7) สร้างความ
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ตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (8) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง และ (9) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ 
   3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข รวมทั้ง
ให้มีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง โดยมีแนวคิดการดำเนินการที่สำคัญ 
ได้แก่ (1) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ (2) การบริหารจัดการ  
คดีค้ามนุษย์ (3) การเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ (4) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต/
คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (7) การบูรณาการความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ (8) การพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ (9) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลในทุกมิติ 
   4) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง มุ่งให้การพัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นเอกภาพ โดยเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผ่านทางการบูรณาการฐานข้อมูล  
ผู ้หลบหนีเข้าเมืองของส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงาน  
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นภารกิจ เพื่อบูรณาการการดำเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่ม โดยแนวคิด
การดำเนินการที่สำคัญภายใต้แนวทางการพัฒนานี้ ประกอบด้วย (1) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มชาติ
พันธุ์/ชนกลุ่มน้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยชน (2) แก้ไขปัญหา  
ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ ่มแรงงานต่างด้าว (3) แก้ไขปัญหาผู ้หลบหนีเข้าเมืองกลุ ่มเฉพาะ (ชนกลุ่มน้อย/  
กลุ่มชาติพันธุ์) (4) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่น ๆ (5) ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับ  
การเข้าเมืองและพำนักอยู่ในราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด (6) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว และ 
การลาดตระเวนร่วมบริเวณชายแดน (7) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี ่ยวข้อง (8) ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (9) แสวงหาความร่วมมือจากประเทศ  
ต้นทาง/องค์การระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (10) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
(11) พัฒนาการบริหารจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยทุกภาคส่วน และ (12) ทบทวนปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบเกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ และสามารถจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
   5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการก่อการร้าย 
ซึ ่งเน้นการก่อการร้ายที ่มีส่วนเชื ่อมโยงมาจากต่างประเทศ ที ่อาจใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ก่อเหตุ  
เป็นทางผ่าน หรือเป็นแหล่งระดมเงินทุนสนับสนุนแหล่งพักพิง แหล่งจัดหาอาวุธและทรัพยากร รวมทั้ง 
การแสวงประโยชน์ของประเทศให้สนับสนุนแก่การก่อการร้ายในทุกด้าน ตลอดทั้งการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่ง
นิยมความรุนแรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ไปจนถึงการเกิดขึ้นมาของเทคโนโลยีใหม่  
เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และโดรน โดยเข้าใจถึงความสำคัญของไซเบอร์ ซึ ่งในทางหนึ่งสามารถก่อให้เกิด
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ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีและคุณประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายแก่ชีวิต แต่อีกทางหนึ่ง  
ก็มีแนวโน้มที่จะก่อผลคุกคามด้านก่อการร้ายที่สำคัญได้ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่  
(1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายรูปแบบใหม่ 
(3) การป้องกันและแก้ไขการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้าย (4) การป้องกันและรับมือการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในกิจกรรมสนับสนุนการก่อการร้าย (5) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรม
การก่อการร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อม และ (6) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังการเป็นทางผ่านและแหล่งจัดหา
ทรัพย์สิน อาวุธ และที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อการร้าย  
 6) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งนำแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟ้ืนตัวเร็วทั่วถึงอย่างยั่งยืน 
ภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดำเนินการให้สามารถรองรับปัญหา  
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญภายใต้
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภั ย ด้วยการพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย (2) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้ประเทศ
ไทยมีมาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ  
(3) เพิ ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟื้นฟูที ่ดีกว่าเดิม 
และปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม (4) ส่งเสริม
มาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านมนุษยธรรม มีความเป็นเอกภาพ และได้มาตรฐานโลก เพื่อเป็นแนวหน้าในการจัดการ
ความเสี ่ยงจาก สาธารณภัย และ (5) ขับเคลื ่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย  
 7) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่ งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล  
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการทำงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ  
การแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ  
ที่สำคัญ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบที่เกี่ยวข้อง (1) การปรับปรุง พัฒนาและทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (3) การบูรณาการการทำงานของทุกภาค
ส่วนในทุกระดับและทุกมิติ (4) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (5) การแสวงความร่วมมือ  
ในระดับต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ  
   8) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิด  
การพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง ๆ 
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ
มหาอำนาจ สามารถส่งผลกระทบต่อทุกประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ  
ที่สำคัญ ได้แก่ (2) การจัดทำและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ  
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เพื่อการเฝ้าระวัง เตือนภัย เพื่อการป้องกันภัยทางเศรษฐกิจ และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
ของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องอย่างบูรณาการ (3) การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย  
ที่เกี ่ยวข้องกับการกระทำผิดที่จะส่งผลต่อความเสียหายด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่าง ๆ อย่าง
เร่งด่วน (4) การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และ (5) การเตรียมพัฒนาทักษะบุคลากรและปฏิรูปองค์กรให้พร้อมรับ
นวัตกรรมเศรษฐกิจแบบพลิกผัน 
   9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหา
ที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดไปจนถึง
การผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที ่ เพื่อส่งเสริม  
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนำความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืน
กลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ และ
นานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) การมุ่งดำเนินการต่อจุดศูนย์ดุล
หลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการ  
และ แนวร่วมในทุกระดับ (2) ดำเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
(3) ระงับยับยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (4) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูก
บิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง  
   10) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุ่งให้สามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามเป้าหมายที่กำหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งปัญหาความมั ่นคงที่มีผลกระทบต่อแผนย่อยด้านการรักษา 
ความสงบภายในประเทศ และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ติดตาม  
แจ้งเตือน และประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์ (2) ผนึกกำลัง
และบูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) อำนวยการ กำกับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และ (4) ทำการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
   11) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน มุ่งสร้างกลไกให้เกิดการบูรณาการ 
ในการทำงานร่วมกัน หน่วยงานหลักมีการทำงานที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันองค์กรต่าง ๆ  
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเท่าทัน  
ต่อภัยคุกคาม มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ให้แก่บุคลากรให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีกลไก  
ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ
ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่
ชายแดน สร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของด่านพรมแดน จัดสร้างฐานข้อมูลขนาด
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ใหญ่ และองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง และการจัดการปัญหา  
เขตแดน (2) การป้องกันปัญหา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที ่ชายแดนไทย  
และประเทศเพื่อนบ้านและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรม จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 
ด้านความมั่นคงให้พร้อมต่อการพัฒนาให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และ (3) การเสริมความมั่นคง  
โดยจัดหา เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ส่งเสริม
ความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่เสี่ยง เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน 
มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน 
   12) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์  
ของชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย 
สิทธิอธิปไตย รวมถึงสิทธิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนด โดยมีแนวคิดในการดำเนินการ 
ที่สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชน์ต่าง ๆ ของชาติทางทะเล ด้วยแนวคิดเชิงป้องกัน
และป้องปราม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล (2) ทำการเฝ้าระวังและตรวจการณ์
ทุกมิติที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ (4) การสร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (5) การรณรงค์ใ ห้ความรู้ 
การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล และ (6) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี 
เพ่ือเป็นการสร้างผลประโยชน์ของชาติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในภาวะไม่ปกติ 
   13) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุนภารกิจ
ความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแนวความคิดในการดำเนินการ
ที่สำคัญ คือ (1) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ (2) บริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
   14) พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งบูรณาการการดำเนินการ ตลอด
ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ในภาพรวมตามที่กำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวความคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ (1) วางแผนและบูรณาการการดำเนินงาน
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม และ (2) บูรณาการการผนึก
กำลังในการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู ความเสียหายจากการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบ 
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   15) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี  
ซึ่งมีความสำคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ ไขปัญหาการทำ
ประมงผิดกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมิน
สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงในภาพรวม และเฉพาะเป็นรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกว้าง  
ต่อไปได้ (2) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาที่เกี ่ยวข้องในทุกมิ ติ (3) อำนวยการ กำกับ
ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื ่อง จนปัญหากลับสู ่สภาพปกติ และ  
(4) ทำการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมทั ้งรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาต่อไป  
อย่างบูรณาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
        ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
   1) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหา  
ที่กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวมทุกรูปแบบ ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
แก้ไข การใช้ การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ในทุก ๆ ด้าน โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง  
ในภาพรวมด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (2) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การแก้ไขปัญหาเขตแดนทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศกับประเทศเพื ่อนบ้านอย่างสันติว ิธี  
(4) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านมิตร
ประเทศ และมหาอำนาจ (5) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือ  
กับภัยคุกคามความมั่นคง อย่างมีประสิทธิภาพ (6) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้อง  
กับกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ และ (7) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์
กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติ 
   2) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่กระทบ 
ต่อความมั ่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางบก โดยครอบคลุมทั ้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข การใช้  
การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่กำหนด
โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางบกด้วยแนวคิด
เชิงป้องกันและป้องปราม (1) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทางบกในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การแก้ไข
ปัญหาเขตแดนทางบกกับประเทศเพื ่อนบ้านอย่างสันติวิธี (4) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ  
ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกของประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอำนาจ (5) การแสวงหา
และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความม่ันคง อย่างมีประสิทธิภาพ  
(6) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ และ  
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(7) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาส 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางบก 
   3) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหา  
ที่กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข  
การใช้ การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติ 
ตามท่ีกำหนด โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทาง
ทะเลด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (2) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทางทะเลในทุกมิติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (3) การแก้ไขปัญหาเขตแดนทั้งทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านอย่ างสันติวิธี (4) การสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือของประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ 
และมหาอำนาจ (5) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคาม
ความมั่นคง อย่างมีประสิทธิภาพ (6) การบังคับใช้กฎหมายทางทะเลอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
และพันธกรณีระหว่างประเทศ และ (7) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 
   5) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การ
นานาชาติ มุ่งเน้นการดำเนินการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ 
ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอำนาจ ให้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน  
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่างเป็นมิตรและเหมาะสม บนพื้นฐาน  
ของการดำรงเกียรติยศและศักดิ ์ศรีของประเทศ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการและพันธกรณีต่าง ๆ  
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (1) การส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ ผ่านทางความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(2) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอำนาจ (3) การแสวงหาและ  
ใช้ประโยชน์จากบทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน  
องค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  เป้าหมายแผนย่อย : 010202 ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
   แนวทางการพัฒนา : 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 
  เป้าหมายแผนย่อย : 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 
   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ เพื ่อเสริมสร้าง พัฒนา  
และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรอง 
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  เป้าหมายแผนย่อย : 010302 กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง 
   แนวทางการพัฒนา : 2) พัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง มุ่งจัดทำแผนพัฒนา
และผนึกกำลังทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 010401 ประเทศไทยมีความมั ่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทาย 
จากภายนอกในทุกรูปแบบได้สูงขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา : 2) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
เน้นความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน  
 

  เป้าหมายแผนย่อย : 010402 ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 
   แนวทางการพัฒนา : 1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
มุ่งให้ไทยในฐานะประเทศขนาดกลาง ดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล  

 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
  เป้าหมายแผนย่อย : 010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา : 1) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มุ่งเน้นการเสริมความพร้อม 
รวมทั้งยกระดับกลไกหน่วยงาน 
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ประเด็นการต่างประเทศ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
   2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
ระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   2.1 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ
และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล 
   2) ผลักดันให้มีการจัดทำปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล 
   3) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่เป็นปัจจัย
สำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย 
        4) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ
ประชาชนไทย 
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ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   2.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ  
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
   2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
  เป้าหมายแผนย่อย : 040501 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา : 3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน  
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเพ่ิมขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับความสามารถ 
ทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพอยู่แล้ว และกลุ่มวิสาหกิจ  
   2) สร้างและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
   3) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และ
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาด รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไก  
ที่เอ้ือต่อการผลิตและส่งออก  
   4) สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งตลาดในประเทศ  
และต่างประเทศ  
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 ประเด็นท่องเที่ยว 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
   2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
   2.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ  
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
   2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
   2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
   2.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
  เป้าหมายแผนย่อย : 050103 สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา : 4) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
และภูมิปัญญา  
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 แผนย่อยของแผนแม่บท : การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 
   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกของเมือง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้มีความพร้อมสำหรับการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
  เป้าหมายแผนย่อย : 050301 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา : 3) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน
ระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
  แผนย่อยของแผนแม่บท : การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
  เป้าหมายแผนย่อย : 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน 
   แนวทางการพัฒนา :  
                  1) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค 
   2) อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ  
   3) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้ม
ของตลาดยุคใหม ่
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
  เป้าหมายแผนย่อย : 050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา : 1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที ่ยว และป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ดีขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา : 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน
ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ   
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
  เป้าหมายแผนย่อย : 050601 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา :  
                 1) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครด้านการ
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ 
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        2) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการวางแผน การกำหนด
นโยบาย และการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว  
 
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   2.1 สร้างความเป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
   2.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญ 
และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1)  พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยจัด ระเบียบ
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลมีความสามารถในการ
แข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 
   2)  พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการ
ให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ 
   3) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะ  
ตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
   4)  จัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน 
   5)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
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ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
   แนวทางการพัฒนา :          
         4) การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง และ
ขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าหลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่าย
ถนนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และเชื่อมต่อกัน 
ระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืน และบำรุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถทำหน้าที่เป็น
ระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ รวมทั้งสนับสนุนการ
เดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง  
                   6) พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบและฐานข้อมูล เพื่อนำไปสู่การควบคุม
สั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมด้านคมนาคม เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนค่าใช้จ่าย 
และระยะเวลาที่ใช้การเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        7) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับกับ  
ความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ
ในอนาคต  
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ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน  
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
   2.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกำลังของพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  เป้าหมายแผนย่อย : 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา : 3) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 090102 การลงทุนในเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค 
ที่สำคัญ 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้
   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยง
โครงข่ายและ ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั ่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ ่มประเทศ  
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล 
  เป้าหมายแผนย่อย : 090202 การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา : 6) พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่ าอยู่ 
และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 090203 เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่มากข้ึน 
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   แนวทางการพัฒนา : 6) พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  เป้าหมายแผนย่อย : 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เพ่ิมข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุน 
  เป้าหมายแผนย่อย : 090303 เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา : 7) พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมือง
น่าอยู่ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ 
 
ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 110101 ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสำนึกความเป็นไทยดำรงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา : 
   1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 
   2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบครัว 
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
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ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมายแผนย่อย : 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   แนวทางการพัฒนา :  
                   1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
    2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
    4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 
 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   2.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
   2.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   2.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ  
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
ที่คุกคามสุขภาวะ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึก  
การมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา :  
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   1) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย  
   2) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตาย
จากโรคท่ีป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้ด้วยตัวเอง  
   4) กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้าง
เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน  
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
  เป้าหมายแผนย่อย : 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล  
   2) ปรับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มี
ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการ  
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชนเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
   2) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
        3) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยพัฒนา 
และสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ  
        4) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ  
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ประเด็นการเติบโตอย่างย่ังยืน 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
   2.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามา
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
   2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
   2.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ  
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
   2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
   2.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  เป้าหมายแผนย่อย : 180102 พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา : 2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เสี่ยง ต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   2.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
   2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
   2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
   2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของ
ประเทศ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 190101 ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 ให้เป็น 
ระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5) 
   แนวทางการพัฒนา : 1) จัดการน้ำเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ  
คุณภาพ และราคา ที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน (KD11 ตามเกณฑ์ของ ADB : ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค) 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
  เป้าหมายแผนย่อย : 200101 บริการภาครัฐได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ 
และภาคธุรกิจ  
   2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
   3) ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เป็น “การให้บริการ 
ที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่า  
และได้มาตรฐานสากล  
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 แผนย่อยของแผนแม่บท : การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  เป้าหมายแผนย่อย : 200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
   แนวทางการพัฒนา : 
   1) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  
   2) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า  ให้ทันต่อความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั ้งการเคล ื ่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการกีดกัน 
ทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ  
   3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   4) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี  
   5) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การปรับสมดุลภาครัฐ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
   แนวทางการพัฒนา : 1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
   

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว 
   แนวทางการพัฒนา : 
   1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้างเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
   2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูงมุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และ
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
อย่างแท้จริง 
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   3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   4) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
   2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
   2.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ  
   2.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
   แนวทางการพัฒนา : 1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที ่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต  
และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
   แนวทางการพัฒนา : 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้าหมายแผนย่อย : 210201 การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
   2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
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ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
   2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความ เหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
   2.2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   2.3 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนากฎหมาย 
  เป้าหมายแผนย่อย : 220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
   แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 

  เป้าหมายแผนย่อย : 220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
   แนวทางการพัฒนา : 3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ และเป็นธรรม  
  เป้าหมายแผนย่อย : 220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
   แนวทางการพัฒนา : 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม  
 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
  เป้าหมายแผนย่อย : 220201 การอำนวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและ
ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
   2) กำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
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   3) เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอำนวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส 
   4) ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   5) กำหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ 
   6) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
   7) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
 
ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
   2.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
   2.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  

  เป้าหมายแผนย่อย : 230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 
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   2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 แผนย่อยของแผนแม่บท : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  เป้าหมายแผนย่อย : 230401 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
   แนวทางการพัฒนา :  
   1) พัฒนาองค์ความรู ้พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน 
   2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
   3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
 แผนย่อยของแผนแม่บท : ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  เป้าหมายแผนย่อย : 230501 (1) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา : 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญ 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา   
      3.2.1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัด : รายได้ประชาชาติต่อหัว 
 สถานะปัจจุบัน : 7,050 เหรียญสหรัฐ ในปี 2563 
 ค่าเป้าหมายในปี 2570 : 8,800 เหรียญสหรัฐ 
 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนา : เป้าหมายที่ 1 การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมและบริการ ที่มีศักยภาพอ่ืน 
 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1.2 อันดับดัชนีขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวมไม่สูง
กว่าอันดับที่ 25 ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่สูงกว่าอันดับที่ 50 ด้านความยั่งยืน  
ด้านสิ่งแวดล้อมไม่สูงกว่าอันดับที่ 50 ด้านสุขภาพและสุขอนามัยไม่สูงกว่าอันดับที่ 50 และ ด้านทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่สูงกว่าอันดับที่ 25 
 กลยุทธ์ : 
 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของ ตลาดสากล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ
ท่องเที ่ยว ให้ได้มาตรฐาน เป็นที ่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ความสะอาด  
ความเป็นธรรม และการจัดการสิ ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน เช่น มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  
ตามวิถีการท่องเที่ยว แนวใหม่ เพื่อมุ่งสู ่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมทั้งมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว  
โดยต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของสถานประกอบการและธุรกิจรายย่อย
ด้านการท่องเที่ยว ที่แบ่งตามระดับของการให้บริการอย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
เขา้สู่กระบวนการ พร้อมผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่นักท่องเที่ยว 
ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
  กลยุทธ์ย่อย 6.2 สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐและเอกชน โดยใช้แอป
พลิเคชันที่พัฒนาโดยเอกชน อาทิ ทักทาย (TAGTHAi) ในการเปิดให้เชื่อมต่อแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลด้านวีซ่า การตรวจคนเข้าเมือง การขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย และทำให้เกิดข้อมูลกลางขนาดใหญ่ ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศ 
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  กลยุทธ์ย่อยที ่ 6.3 พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการท่องเที ่ยว และบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
แห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เชิงลึกใหม่ร่วมกัน
ของภาครัฐและผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว และให้สามารถนาข้อมูลไปใช้
ค้นหา ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ วางแผน และทำกิจกรรมการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนา : เป้าหมายที ่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 1.2 อันดับดัชนีขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวดีขึ ้น โดยมีอันดับรวม 
ไม่สูงกว่าอันดับที่ 25 ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่สูงกว่าอันดับที่ 50 ด้านความยั่งยืน  
ด้านสิ่งแวดล้อมไม่สูงกว่าอันดับที่ 50 ด้านสุขภาพและสุขอนามัยไม่สูงกว่าอันดับที่ 50 และ ด้านทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่สูงกว่าอันดับที่ 25 
 กลยุทธ์ : 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตลาดสากล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาภาคให้เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยใช้แนว
ทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาค และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative LANNA) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC - Bio economy) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - 
ตะวันตก (Central - Western Economic Corridor : CWEC) และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern 
Economic Corridor : SEC) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายความเจริญเติบโตไปสู่ภูมิภาค 
และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง และต่างประเทศ กำหนดสาขากิจการ
เป้าหมายในพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ รวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้ากับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็น  
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายผลการพัฒนาสู่ประชาชน และสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิ จหลัก 
ที่รองรับการลงทุนและการจ้างงาน พัฒนาพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เติบโตอย่างสมดุล 
และยั่งยืน เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยส่งเสริมการลงทุน
และการจ้างงานในพื้นที่ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
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 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
       3.2.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง 
และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาส  
ในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ตัวชี้วัด : ความแตกต่างของความเป็นอยู่ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10 
และต่ำสุดร้อยละ 40 (Top 10 / Bottom 40) 
 สถานะปัจจุบัน : 5.66 เท่า ในปี 2562 
 ค่าเป้าหมายในปี 2570 : ต่ำกว่า 5 เท่า 
 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 เป้าหมายการพัฒนา : เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมด 
ไม่เกินร้อยละ 12 
 กลยุทธ์ : 
 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
ของคนไทย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 บริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบบริการ
สุขภาพ 
  (1) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
โดยมีบทบาทในการกำหนดสาขาความต้องการ พัฒนาหลักสูตร และผลิตบุคลากร ทั้งการผลิตแพทย์เฉพาะ
ทางหรือสหสาขาวิชาวิชาชีพต่าง ๆ ให้รองรับการให้บริการทางการแพทย์มูลค่าสูง ตลอดจนฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะที่จำเป็น 
  (2) สนับสนุนการนำเข้าบุคลากรทางการแพทย์ โดยพัฒนารูปแบบการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการเปิดรับบุคลากรจากต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการใช้บุคลากร
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรในสาขาที ่มีผู ้เชี ่ยวชาญระดับสูง เพื ่อลดปัญหา 
การขาดแคลนบุคลากรและให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  (3) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายกำลังคนด้านสุขภาพ โดยพัฒนากลไกระบบ
หมุนเวียนกำลังคนให้รองรับทั้งในเชิงพื้นที่ ภาระงาน และสาขาขาดแคลน พร้อมมีมาตรการจูงใจบุคลากร  
ทางการแพทย์คงอยู่ ในระบบสุขภาพ อาทิ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน อัตราความก้าวหน้า
และโอกาส การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพื้นที่ห่างไกล การปรับภาระงานของแพทย์เวชปฏิบัติทั ่วไป 
ให้เหมาะสม และการปรับปรุงระบบสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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       3.2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
กลไกทางสถาบันที่เอื ้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงาน  
ของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้  
อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด : ดัชนีรวมสะท้อนความสามารถ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 
ย่อย คือ 

 1) ขีดความสามารถของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อม
ฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
 สถานะปัจจุบัน : 1) ร้อยละ 85 ในปี 2564 
 ค่าเป้าหมายในปี 2570 : ร้อยละ 90 โดยสมรรถนะหลักแต่ละด้านไม่ตำกว่าร้อยละ 81 
 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 เป้าหมายการพัฒนา : เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมด 
ไม่เกินร้อยละ 12 
 กลยุทธ์ : 
 กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของคนไทย 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 พัฒนากลไกกำกับดูแลและบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ 
โดยพัฒนากลไกและแนวทางกำกับดูแลค่าบริการทางการแพทย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายส่งเสริม
การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการจ่ายค่าบริการของระบบ
ประกันสุขภาพ ให้มีความครอบคลุมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ตามความจำเป็น
ทางสุขภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการ
ทางการแพทย ์
  (1) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 
และแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร อาทิ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตรวจคัดกรองเบื้องต้น การใช้ระบบ
การแพทย์ทางไกล โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วถึง ปรับปรุงกฎระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกการประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนมีแนวทางในการกำกับดูแล  
เพ่ือป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึน 
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  (2) จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประเทศ โดยสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงข้อมูลพ้ืนฐาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเจ็บป่วย 
การตาย ความพิการ สิทธิการประกันสุขภาพ ข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรม ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
และผู ้เชี ่ยวชาญที่ผลิตและปฏิบัติงานจริง เพื ่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดการจัดบริการและการวางแผน 
ด้านกำลังคนในอนาคต ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ทางทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประชาชนแต่ละกลุ่ม 
 ตัวช้ีวัด : 2) อันดับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ  
 สถานะปัจจุบัน : อันดับเฉลี่ย 5 ปี (2558-2562) เท่ากับ 36.8 
 ค่าเป้าหมายในปี 2570 : อันดับเฉลี่ย 5 ปี (2566-2570) ไม่ต่ำกว่า 40 
 หมุดหมายการพัฒนา : หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 เป้าหมายการพัฒนา : เป้าหมายที่ 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อม
รองรับภัยคุกคามสุขภาพ 
 ตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดที่ 4.1 การประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
ทุกตัวชี้วัดมีค่า ไม่ต่ำกว่า 4 
 กลยุทธ์ : 
 กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบ
ต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 6.1 ปฏิรูประบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคาม
สุขภาพปรับโครงสร้างการเฝ้าระวังและบริหารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพของประเทศ ที่เป็นเอกภาพ 
โดยให้มีหน่วยงานกลางกำหนดทิศทางสาธารณสุขระดับชาติ ในการบูรณาการการทำงานด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน เตรียมความพร้อม การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้ง  
ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่เป็นกลไกสำคัญใน การบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการประสานความร่วมมือและร่วมกันจัดสรรทรัพยากรให้สามารถ 
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 6.2 วางระบบการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงด้านสุขภาพในการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน โดยวางแผนอัตรากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยคุก คาม 
ทางสุขภาพ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาคลินิกและภาคสนาม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิจัย นักสร้าง 
ตัวแบบ เชิงคณิตศาสตร์ นักเทคนิคที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคและปัจจัยเสี ่ยง  
ให้เหมาะสมกับสัดส่วนประชากรของประเทศ พร้อมสนับสนุนค่าตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ ตลอดจนจัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุ
อุปกรณ์ ด้านสาธารณสุขที่จำเป็น ให้พร้อมรองรับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ตัวช้ีวัด : 3) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล 
 สถานะปัจจุบัน : อันดับที่ 39 ในปี 2563  
 ค่าเป้าหมายในปี 2570 : อันดับที่ 33 
 ตัวช้ีวัด : 4) อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล 
 สถานะปัจจุบัน : อันดับที่ 20 ในปี 2564 
 ค่าเป้าหมายในปี 2570 : อันดับที่ 15 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนี
การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 40 
ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนให้บริการแทน 
โดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่ต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีความจำเป็นที่ภาครัฐ  
ต้องดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
องค์การ นอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่ วมดำเนินการในลักษณะนวัตกรรม 
การให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ที่มีการร่วมรับผลประโยชน์
และ ความเสี่ยงในการดำเนินการ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการ
ภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมา 
เป็น การกำกับดูแลหรือเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้ง  
ปรับกระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่าง
หน่วยงาน ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการ 
ที่ภาครัฐ ยังต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย 
แผน งบประมาณ กำลังคน และการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งเป้าหมายร่วมกัน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง  
เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 
และตรวจสอบ การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย  
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มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอรัปชั่น 
 กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอื่นของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ำซอ้น 
ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและ การบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบ  
ที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 
ให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็น
น้อย นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และ  
การติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก 
รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการ ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ
ที่จำเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษา 
ผู้มีศักยภาพ มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและ  
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่ างแท้จริง 
 โดยจะต้องทบทวนแนวทาง การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่สามารถ ถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมให้มีประเภทการจ้างงาน 
ในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากขึ ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงาน ในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และ มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการ
สร้างพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพื่อให้การขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม
และเหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพาะ  
ด้านทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู ้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ การประเมินผลบุคลากรภาครัฐ  
ที ่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื ่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ  



42 
 

ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่สามารถ
ยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื ้อต่อ 
การพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาท
มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายที่มีเป้าหมาย 
ที่วัดได้ในการให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานกลางดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมด
ความจำเป็น ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการปรับตัวให้ทันการณ์ของภาครัฐ โดยเฉพาะ
กฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เก่ียวกับการตรวจสอบการดำเนินการของ
ภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้ง จัดให้มีการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ด้านกฎหมายของประเทศที่มีการจำแนกประเภทตามการใช้งานของประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความสะดวก 
เข้าถึงได้ และเข้าใจง่าย 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 : การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 การธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งข้ึน 
 ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่ 
ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 2 คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่างหลากหลายโดยได้รับ
ความคุม้ครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 ผลสัมฤทธิ์ คนในชาติมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของจำนวนการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือวิธี
ปฏิบัติที ่สร้างหลักประกันทางสังคมรวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อย่างน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายใน  
ปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือก
ปฏิบัติได้รับการแก้ไข อย่างน้อยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู ้เกี ่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการ
จัดทำระบบการบริหารจัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 เสริมสร้างการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมุ่งเน้นการประเมินและกลไกการบริหารจัดการที่มีอยู ่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
และองค์กรทางสังคม 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่าง
หลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้แนวทางสันติวิธี   
การสร้างหลักประกันว่าบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่น
กำเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ภาษา เพศ เพศสภาพวิถีทางเพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือจิต สุขภาพ   
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู ้ติดยาเสพติด สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ เชื่อทาง ศาสนา  
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ความเชื ่ออื ่นการศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื ่นอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญ รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนให้เห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความหลากหลายของคนในชาติ 
บนพื้นฐานของความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างทั่วถึง และการเข้าถึงบริการสาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมและเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม 
และกลไกต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ตลอดจนสอดรับกับสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติ   
ในการให้บริการสาธารณะให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือนำเหตุความแตกต่าง
และครอบคลุมทุกกลุ่มเปราะบาง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีทัศนคติที่ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ รวมถึงยึดหลักการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรม หลักสิทธิ
มนุษยชนสากล รวมถึงการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการ  
ต่อประชาชน และให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิเสธคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดที่เข้าข่ายการเลือก
ปฏิบัติหรือขัดต่อมนุษยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว
ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิด
สิทธิของบุคคลอื่น 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพ กลไกการบริหารจัดการความขัดแย้ง
และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั ้งแต่ระดับ 
ครอบครัวสถานศึกษา สถานที่ทำงาน และชุมชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเพื่อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 
 

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 2 : การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และการพัฒนาศักยภาพ
การป้องกันประเทศ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 การปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติและผลประโยชน์
แห่งชาติ 
 ผลสัมฤทธิ์ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี ่ยวข้อง มีความพร้อมสูงขึ้น สำหรับการปฏิบัติ 
ตามแผนป้องกันประเทศ หรือแผนปฏิบัติการอ่ืน ๆ ด้วยระบบการปฏิบัติการร่วม 
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 ตัวชี้วัดที่ 1 ความพร้อมของกองทัพในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศด้วยระบบปฏิบัติการร่วม 
โดยหน่วยทหารตามแผนป้องกันประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกร่วมกองทัพไทยภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2 หน่วยปฏิบัติการหลักของเหล่าทัพในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศมีความ
พร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการฝึก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักท่ี 1 การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 จัดให้มีระบบการข่าว การลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ ป้องกัน และรักษา
พื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และอาณาเขตทางทะเล เพื่อป้องกัน ป้องปราม และแก้ไขการละเมิด
อธิปไตย ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานในกองทัพ
ให้มีความพร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.3 ปรับปรุงและพัฒนาแผนและระบบการป้องกันประเทศให้ทันสมัย
สามารถใช้ได้จริง และมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่กองทัพ และประเทศ 
 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 3  : การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย มีศักยภาพการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบและเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน 
 ผลสัมฤทธิ์ พื้นที่ชายแดนมีศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบ ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทางเศรษฐกิจ การสัญจร และความม่ันคง ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบป้องกันตามแนวชายแดนด้วยการใช้เทคโนโลยี  
อย่างน้อยร้อยละ 85 ของจังหวัดชายแดนทั้งหมดภายในปี 2570 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดที่มีจุดผ่านแดนถาวร เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละร้อยละ 5 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที ่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชายแดนให้มีความปลอดภัยและมีศักยภาพ 
ในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชายแดนไทยและประเทศรอบบ้าน 
รวมทั้ง ให้ประชาชนตามแนวชายแดนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนในการป้องกันภัย
คุกคามที่อาจผ่านพ้ืนที่ชายแดนเข้าสู่พ้ืนที่ของประเทศไทย และเพ่ิมกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ผลักดันการหารือระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านผ่านกลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะ
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการลักลอบตัดไม้และทำลายป่า ผู้หลบหนีเข้าเมือง และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 จัดทำระบบป้องกันพ้ืนที่ชายแดน 1 ของจังหวัดชายแดน โดยให้ความสำคัญ
กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขการกระทำอันผิดกฎหมายของไทย 
โดยเฉพาะบริเวณช่องทางธรรมชาติ 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การยกระดับและพัฒนาจุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคาม 
และเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า และการสัญจรข้ามแดน 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐานบริเวณพื ้นที ่ช่องทางธรรมชาติ หรือ 
จุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจ การค้า และการสัญจรข้ามแดน และ/  
หรือเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดน ประกอบด้วย สินค้า ยานพาหนะ และ
การเดินทางข้ามแดน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการข้ามแดนและ
สามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามที่แฝงมากับการข้ามแดน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน และอาชญากรรม
ข้ามชาติได้ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 หารือร่วมกับประเทศรอบบ้านผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในทุกระดับ เพื่อผลักดันให้มีการยกระดับช่องทางธรรมชาติและจุดผ่านแดน ให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การยกระดับช่องทางธรรมชาติและจุดผ่านแดนของไทย 
 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 4  :  การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางทะเลได้อย่างต่อเนื่องจน
ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีขีดความสามารถและศักยภาพในการเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางทะเลในภาพรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น จนทำให้ประเทศมีความมั่นคงและปลอดภัย 
 ตัวช้ีวัด ดัชนีความมั่นคงทางทะเลในภาพรวม อยู่ที่ 69 คะแนนภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการดำเนินการด้านความมั่นคงทางทะเล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องและ
รักษาความมั่นคงทางทะเล ทั้งด้านสมรรถนะของอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยี 
รวมถึงศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะขีดความสามารถด้านการตรวจการณ์ การลาดตระเวน รวมถึงปฏิบัติการ
ทางทะเล 
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางทะเล โดยเฉพาะ
ปัญหาโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ การลักลอบค้าและขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย และการโยกย้ายถิ่น
ฐานทางทะเลแบบไม่ปกต ิ
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 เสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ประเด็นทางทะเล โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการทางทะเลฉบับต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 สนับสนุนการเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยทางทะเล ทั้งน่านน้ำ
ภายในและนอกทะเลอาณาเขตของประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางการเดินเรือ การขนส่งสินค้า รวมถึงการดำเนิน
กิจกรรมอื่นที่เก่ียวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทย 

 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 5  :  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการก่อเหตุรุนแรงและความสูญเสียลดลง 
 ผลสัมฤทธิ์ ความรุนแรงและความสูญเสียจากสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุติลงในปี 2570 
 ตัวชี้วัด สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียจากสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ลดลง ร้อยละ 100 จากปีฐาน 2560 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนมีความเชื่อม่ันต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ผลสัมฤทธิ์ การยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 
 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยและขจัดเงื่อนไขความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยเพิ่มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังความปลอดภัย การเฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยง การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและหมู่บ้าน ควบคู่กับการพัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองและฐานข้อมูล  
ด้านความมั ่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั ้งยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการชายแดน  
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ด้านความมั่นคงให้สามารถป้องกัน สกัดกั้น และยับยั้งการก่อเหตุรุนแรงและการกระทำความผิดในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยแทรกซ้อนอ่ืน ๆ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บนพื้นฐานของความจริงใจ สมัครใจ และให้เกียรติ  
เพ่ือเป็นทางออกของความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี รวมทั้งเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการศึกษาและแลกเปลี่ยนความเห็นถึงความเป็นไปได้  
เกี่ยวกับประเด็นการกระจายอำนาจที่เหมาะสมของพื้นที่ 
 กลยุทธ์หลักที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมในพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
รวมทั้งการลดเงื่อนไขความหวาดระแวงและฟ้ืนคืนความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอำนวย
ความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  การส่งเสริมกระบวนการเยียวยาของ
ภาครัฐให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และครอบคลุมทั่วถึง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ของมาตรการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างหลากหลายโดยสนับสนุนการดำเนินวิถีชีวิตตามหลัก ศาสนา การสร้างพื ้นที ่กลางและสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรม การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน การฟื้นฟูและสร้างความตระหนักรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ร่วมในพื้นที่ที่มีมาตั้งแต่
อดีตและไม่มีการแบ่งแยก ตลอดจนขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกถึง  
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย 

 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 6 : การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลมีจำนวนลดลง และได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม 
 ผลสัมฤทธิ์ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลที่ได้รับสถานะอยู่ในราชอาณาจักร  
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 2 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา มีจำนวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ลดลง 
 ผลสัมฤทธิ์ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
เพ่ิมข้ึน 
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 ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีความ
เปราะบางและผู้ได้รับความคุ้มครองด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้อยู่ระหว่าง 
คัดกรองสถานะไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาอย่างเป็นระบบ 
 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีระบบและมาตรการการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในกลุ่มที่มีความ
เปราะบางด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้อยู่ระหว่าง
คัดกรองสถานะที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา เป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อลดผลกระทบ 
ต่อความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี ้วัด ความสำเร็จของการจัดวางระบบป้องกัน กระบวนการ และหลักเกณฑ์บริหารจัดการ  
ผู้หลบหนีเข้าเมืองในกลุ่มที่มีความเปราะบางด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ได้รับ
ความคุ้มครองหรือผู้อยู่ระหว่างคัดกรองสถานะที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  
ของบุคคล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 เร่งรัดการจัดทำสถานะบุคคลให้แก่ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ได้รับ 
การสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้แล้ว 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค
หรือการขัดกันของกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิขั ้นพื้นฐาน อาทิ สิทธิด้านการศึกษาสิทธิ  
ด้านสาธารณสุข และสิทธิในการทำงานของกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ภายในและพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นรัฐภาคี 
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.4 จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลมัธยฐานเกี่ยวกับสถิติผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่ม
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การป้องกันและการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว 
ผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้จัดหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ทบทวนหรือปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างงานระหว่าง
รัฐบาลไทย - เมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมทั้งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน  
อย่างถูกกฎหมาย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต้นทาง เพ่ือเร่งรัดการออกหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารแสดงตน 
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 กลยุทธ์หลักที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบางต่อความมั่นคงและ  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และกลุ่มอื่น ๆ ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 เพ่ิมความเข้มข้นในการสกัดกั้นและป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองเป็นพิเศษ
ของกลุ่มเปราะบางต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.2 จัดระบบการตรวจสอบและติดตามการเคลื ่อนไหวของผู ้หลบหนี  
เข้าเมืองอันจะมีผลกระทบต่อความม่ันคงและปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประเทศที่เกี่ยวข้องและองค์การระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการดำเนินการของฝ่ายไทยในประเด็นการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบาง  
ต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ทางลบต่อประเด็นปัญหาสิทธิ
มนุษยชน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 แสวงหาความร่วมมือกับประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการเดินทาง 
เข้าสู่ประเทศไทย รวมถึงเตรียมพร้อมในการเดินทางกลับมาตุภูมิ หรือการส่งไปประเทศที่สาม โดยคำนึงถึง
กฎหมายภายในและหลักสิทธิมนุษยชน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบตรวจคนเข้าเมืองและฐานข้อมูล  
คนเข้าเมืองให้ทันสมัยและเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ ติดตามบุคคล
ต่างด้าวที่เดินทางเข้า - ออก และพำนักในประเทศไทย 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.6 กำหนดมาตรการที ่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายภายใน 
ต่อกลุ่มเป้าหมายภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามา 
ในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ. 2562 
 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7  : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 การยกระดับสถานะของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
เศรษฐกิจ การบริหาร และการพัฒนาประเทศ 
 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการจัดระดับประเทศเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นรูปธรรม 
 ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้น รวมทั้งสามารถบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการมนุษย์ร่วมกัน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการปราบปรามและดำเนินคดีเกี ่ยวกับการค้ามนุษย์เพิ ่มขึ้น  
ร้อยละ 85 ภายในปี 2570 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 การพัฒนาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2569 ภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การยกระดับความเชื่อมั่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสากล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 เร่งรัดการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ โดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับ
ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานกับภาคประชาสังคมภายในประเทศ
และต่างประเทศในการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์ 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.3 เพิ ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที ่รัฐที ่เกี ่ยวข้องกับ 
กระบวนการค้ามนุษย์ทั้งทางอาญาและวินัย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนและ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
ของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 ป้องกัน คุ้มครอง และแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย รวมทั้ง 
ส่งเสริมการตรวจติดตามเฝ้าระวังเรือประมง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.6 เสริมสร้างความเข้าใจ การรับรู้และบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยแก่นานาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.7 เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.8 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้าประเวณี
และบริการทางเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.9 เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 จัดทำ ปรับปรุง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะ 
สหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะเจ้าพนักงานตำรวจ และพนักงานฝ่ายปกครอง
ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งเทคนิคการสืบสวนสอบสวนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ 
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 ส่งเสริมความร่วมมือการสร้างภาคีเครือข่ายนอกภาครัฐเพื่อให้เป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับภาครัฐให้ตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์และนำไปสู่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย ์
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือติดตามการดำเนินงานและนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลแรงงานในเรือประมงให้เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.8 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต
การสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน 

 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8  :  การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันจากยาเสพติด 
 ตัวชี้วัด สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 1,000 คน
ภายในปี 2570 
 
 เป้าหมายที่ 2 การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถสกัดกั้นยาเสพติด และ ปราบปราม ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด
รายสำคัญด้วยมาตรการทางทรัพย์สิน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 เครือข่ายยาเสพติดถูกจับกุมและยึดอายัดทรัพย์สิน และดำเนินคดีการสมคบสนับสนุน
ช่วยเหลือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 จากเป้าหมายปี 2570 
 ตัวชี ้วัดที ่ 2 การสกัดกั ้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที ่จ ับกุม 
ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 
 เป้าหมายที่ 3 ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม และไม่หวนกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติด 
 ผลสัมฤทธิ์ ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
 ตัวชี้วัด ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2569 ในปี 2570 
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 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มี
ภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้  
เท่าทันยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  
ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกข้ันตอน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พัฒนา เสริมสร้างกลไกเครือข่าย 
ทางสังคมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน พัฒนาปัจจัยบวก และควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้สังคมเกิดสภาวะแวดล้อม 
ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 เฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างความรู้เท่าทันยาเสพติดบนพื้นที่เสมือน 
(Cyber Space) 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การลดอุปทานยาเสพติดและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด/องค์กรอาชญากรรม  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไม่ให้เข้าสู่  
พื้นที่ตอนในของประเทศ และไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน และการพัฒนาจุดผ่านแดนเพื่อการเฝ้าระวัง  
การลักลอบลำเลียงยาเสพติด 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศ 
และอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยมาตรการทางทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.3 เพิ ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 
อย่างเป็นธรรม ตลอดจนดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจัง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 พัฒนาเทคโนโลยีและฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด และประโยชน์ทางเทคโนโลยีในการลักลอบลำเลียง  
ยาเสพติด 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 พัฒนาระบบการข่าวและการแจ้งเตือนข้อมูลเครือข่ายการค้ายาเสพติด 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจับกุมและสกัดกั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.6 ลดวงจรค้ายาเสพติด ในระดับผู ้ค้ายาเสพติดรายย่อยและลงโทษ 
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายย่อยตามลักษณะและพฤติกรรมความผิด 
 กลยุทธ์หลักที่ 3 การสร้างความสมดุลบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนในการบำบัด ฟื้นฟู และการผนวก 
สู่สังคมได้อย่างปกติสุข 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.1 ลดความเป็นอาชญากรรม ปรับเปลี่ยนมุมมองทางสังคมต่อผู้ที ่ติด 
ยาเสพติดมองผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ควรได้รับการบำบัดรักษา และดูแลช่วยเหลือ 



54 
 

  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ยึดหลักทางสาธารณสุขเป็นแนวทางนำในการลดอุปสงค์ยาเสพติด 
โดยใช้ระบบสมัครใจของผู้เสพ รวมถึงการพัฒนาระบบการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู ้ที ่ติดยาเสพติดให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในทุกกระบวนการ โดยมุ่งเน้นป้องกันการกลับมาติดยาเสพติดซ้ำ 
  กลยุทธ์หลักที่ 4 การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 เสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านยาเสพติด ทั้งการป้องกัน
ปราบปราม และบำบัดฟ้ืนฟูกับองค์การระหว่างประเทศ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 พัฒนาขีดความสามารถให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านยาเสพ
ติดระหว่างประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 เสริมสร้างการใช้กลไกคณะทำงานร่วมด้านความมั่นคง เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ายาเสพติด
ระหว่างประเทศ 

 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 9  : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมาย การยกระดับการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่สำคัญอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจาก
สิ่งแวดล้อมภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เป็นภัยซ้ำซากและซ้ำซ้อน (Recurring and Compound 
Hazards) ไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล 
 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยสามารถจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรับมือและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการเสียชีวิตจากสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง) ต่อประชากร 100,000 คน
เฉลี่ยลดลงทุกป ี
 ตัวชี ้วัดที ่ 2 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (อุทกภัย วาภัย ภัยแล้ง) ต่อประชากร
100,000 คน เฉลี่ยลดลงทุกปี 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งเตือนสาธารณภัยล่วงหน้าได้ทันสถานการณ์ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
และสึนามิ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98 ของการเกิดภัยดังกล่าวทุกปี 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการรับรู้และตระหนักรู้การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วน ทั้งมิติการวิเคราะห์ภัยที่อาจเกิดขึ้น  ความล่อแหลม 
ในพ้ืนที่ และประเมินสภาพความเปราะบางท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกระดับให้
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสากล โดยให้ความสำคัญกับการระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่ประสบภัย การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของประเทศ การจัดการพื้นที่  
ตามระบบผังเมือง ระบบประกันภัย การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอพยพและศูนย์พักพิง
ชั่วคราวการบริหารความต่อเนื่อง โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ 
ภาคประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้วย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและการสร้างแรงจูงใจในการดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน อาสาสมัคร และอ่ืน ๆ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.6 ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดงานวิจัยและองค์ความรู้ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดตั้งสถาบันด้านการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพให้มีทักษะ 
ความรู้ และสมรรถนะด้านการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย ตลอดจนยกระดับศักยภาพการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัยของประเทศ 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานตามหลักสากล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เสริมสร้างการจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน โดยเร่งกระบวนการประกาศเขตพื้นที ่ประสบสาธารณภัย การใช้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) และการใช้วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ 
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center : EOC) ให้เป็นระบบมาตรฐานหลักสากลและหลักธรรมาภิบาล เพื ่อลดความเสี ่ยงจาก 
สาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย และการฟื้นฟูบนฐานข้อมูลความเสียหายและความต้องการ 
ของประชาชน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 พัฒนาระบบการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่มีแนวโน้มขยายขอบเขตไปสู่การจัดการสาธารณภัยขนาด
ใหญ่ขึ้นไปให้มีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.4 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Data Analytics and  
Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้และการตอบสนอง 
ต่อการแจ้งเตือนภัยของชุมชนและประชาชน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ 
ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 
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นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 10  : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมาย ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการป้องกัน รับมือความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ 
 ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานระดับชาติ กลุ่มภารกิจหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ 
และระดับหน่วยงานมีความพร้อมและมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี ่ยงจากภัยคุกคาม  
ทางไซเบอร์ที่เท่าทันเหตุการณ์สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมีกลไก แนวทาง และมาตรการในการป้องกัน 
ปราบปราม และสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้อง
มาตรฐานสากล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 ภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  อย่างน้อยร้อยละ 90 ในแต่ละปี 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดทำหรือพัฒนากลไก มาตรการ และแนวทางในการป้องกันและสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.1 เสริมสร้างศักยภาพของกลไกและหน่วยงานระดับชาติ ศูนย์ประสานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Computer Emergency ResponseTeam : 
NCERT) และศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Sectorial CERT) โดยมีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
อย่างประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศมีมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน
และตำรวจ ภาคเอกชน ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกัน
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
ต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ รวมถึงสงครามไซเบอร์ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรอง และความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  
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ในทุกระดับ เพื่อให้สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยง รวมถึงรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และเหตุการณ์  
ที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศได้อย่างทันท่วงที 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความชำนาญด้านไซเบอร์ รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และการสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภัยคุกคามทางไซเบอร์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
แก่องค์กรและบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ไซเบอร์เป็น
ช่องทางในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนากลไก มาตรการ และแนวทางที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปราม รวมถึงการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากการก่อ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 เสริมสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาขีดความสามารถแก่องค์กรและ
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรม 
ทางไซเบอร์ 
 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 11  :  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย 
 ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือ 
กับภัยก่อการร้ายเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชิงป้องกันภัยก่อการร้าย 
ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการตอบโต้ต่อเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย 
 ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานสามารถระงับเหตุจากการก่อการร้ายได้ทันการณ์ และลดความสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด 
 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนอง ระงับเหตุวิกฤต 
จากการก่อการร้าย และควบคุมสถานการณ์การก่อการร้าย ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้ายให้กลับสู่สภาวะปกติ 
 ผลสัมฤทธิ์ เหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งพื้นที่ประสบภัยจากการก่อการร้ายมีการฟื้นตัวให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
และปลอดภัยกว่าเดิม 
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 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการวางระบบฟ้ืนตัวจากภัยก่อการร้าย ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 และ
สามารถฟ้ืนฟูจากเหตุก่อการร้ายได ้
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองด้านการก่อการร้าย  ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือ เพื่อเอื้ออำนวยให้มีข้อมูล  
ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ป้องกันการเดินทางผ่านเข้าและออกของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ  
โดยเสริมสร้างการบริหารจัดการระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 รับมือกับการเผยแพร่ลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลักความรุนแรงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะการป้องกันและยับยั้งแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความความรุนแรง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและพื้นที่เปราะบาง โดยเฉพาะการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ และบุคคล 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.6 จัดทำระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 
การก่อการร้ายระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.7 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินการทั้งในกรอบนโยบายและกรอบกฎหมาย และสร้างความตระหนักและการเข้ามามีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการป้องกันภัยก่อการร้าย 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การเสริมสร้างการตอบโต้ต่อเหตุวิกฤตจากการก่อการร้าย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนากลไกการรับมือขณะเกิดเหตุก่อการร้ายให้เป็นเอกภาพโดยเฉพาะ
บุคคลแรกหรือหน่วยงานแรก (First Responder) ที่ต้องเข้าถึงท่ีเกิดเหต ุ
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 ส่งเสริมความร่วมมือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อการร้ายกับหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.3 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และฝึกซ้อม
ร่วมกับมิตรประเทศ ให้ครอบคลุมรูปแบบ กลยุทธ์ กลวิธี อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อการร้าย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ต่อเหตุ
วิกฤตจากการก่อการร้าย เพ่ือสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 
 กลยุทธ์หลักที่ 3 การเสริมสร้างการฟ้ืนตัวภายหลังเกิดเหตุวิกฤตก่อการร้ายให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ฟื้นฟูระบบการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เพื่อให้ประชาชน
สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติประจำวันได้โดยเร็วที่สุด 
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 จัดทำ พัฒนา วางระบบกลไก และหลักเกณฑ์การประเมินความเสียหาย
ความต้องการความช่วยเหลือ และดำเนินการการเยียวยาแก่เหยื่อ ครอบครัวของเหยื่อ และผู้ได้รับผลกระทบ
จากการก่อเหตุก่อการร้าย 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ ่น สถาบัน ศาสนา สถาบัน 
การศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความความรุนแรง ผู้ที่เคยได้รับการบ่มเพาะ
แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความความรุนแรง และผู้เคยกระทำผิดฐานการก่อการร้าย 

 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 12  : การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่สำคัญทาง
ยุทธศาสตร์ 
 ผลสัมฤทธิ ์ ประเทศไทยสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และแสดงท่าทีอย่างเหมาะสม 
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของไทย ผ่านกลไกความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำคัญทาง
ยุทธศาสตร์ได้ 
 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการหารือประเด็นความมั่นคงสำคัญของผู้นำระดับสูงของไทยกับประเทศ
ที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ในระดับรัฐมนตรีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 ของประเทศที่สำคัญทางยุทธศาสตร์  
ของไทยทั้งหมดภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีบทบาทนำในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 ผลสัมฤทธิ์ ข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติร่วมกันของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในเรื่อง
การป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่สำคัญในภูมิภาค 
 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอหรือข้อตกลงของไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามที่สำคัญในภูมิภาคภายใต้กลไกของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสขึ้นไป เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 10 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสามารถ
รักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้าน 
 ผลสัมฤทธิ์ การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และประเทศรอบ
บ้านของไทย 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันข้อเสนอของไทยในการบริหารจั ดการน้ำบริเวณ 
ลุ่มน้ำโขงภายใต้กลไกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 
ร้อยละ 10 ภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ความสำเร็จของการผลักดันประเด็นหารือด้านความมั่นคงภายใต้กลไกความร่วมมือทวิภาคี
กับประเทศรอบบ้านทุกป ี
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 เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุม
และลดอาวุธทำลายล้างสูง 
 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัย และไม่เป็นพื้นที่ทางผ่านในการจัดหา จัดซื้อลักลอบ
ขนส่ง และลำเลียงสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธทำลายล้างสูง 
 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศเพื่อควบคุมและลดอาวุธ
ทำลายล้างสูง อย่างน้อยร้อยละ 80 ภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศสำคัญทางยุทธศาสตร์ 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.1 ทบทวนและกำหนดแนวทางท่าทีของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ 
กลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญทางยุทธศาสตร์ และประเทศที่มีบทบาทด้านการเมือง ความมั่นคงการทหาร
และเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของไทย และรักษาดุลยภาพความสมัพันธ์  
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 รักษาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับประเทศสำคัญ 
ทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้ไทยสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาดุลยภาพ
ระหว่างประเทศของไทยได้ทันท่วงที 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 ส่งเสริมการจัดตั้งและขับเคลื่อนกลไกหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทย
กับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 
 กลยุทธ์หลักท่ี 2 การเสริมสร้างบทบาทนำของไทยในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เสริมสร้างบทบาทนำที่สร้างสรรค์ของไทยในการรักษาสันติภาพและการแก้ไข 
ข้อพิพาทโดยสันติวิธีเพ่ือเสถียรภาพความมั่นคงของอาเซียน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 เสริมสร้างบทบาทของนำของไทยในประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของไทย และเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค โดยผลักดัน 
ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ
ประเด็นการต่อต้านยาเสพติด ประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ
ประเด็นหมอกควันข้ามแดน 
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.3 ดำเนินการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกันระหว่างไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค 

กลยุทธ์หลักที่ 3 การส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรอบ
บ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมถึง 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านภายใต้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง
ทุกระดับ 



61 
 

  กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และใช้ความเข้มแข็งของความร่วมมือระดับ
ประชาชนชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และสมาคมมิตรภาพ มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่นำไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน 
 กลยุทธ์หลักที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธทำลาย
ล้างสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการ กระบวนการ ตลอดจน
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไม่แพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการบังคับ
ใช้กฎหมายตามพันธกรณี ความตกลง และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้อ งกับการควบคุม 
และลดอาวุธที่ไทยเข้าร่วม 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 เสริมสร้างและผลักดันการขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ  
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติตามแนวทางการห้ามพัฒนา ผลิต หรือได้มาซึ่ งการครอบครองหรือควบคุมอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
ล้างสูงตลอดจนการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items : DUI) 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมและลดอาวุธ 
 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 13  : การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 การมีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่
ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ 
 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
อุบัติใหม ่
 ตัวช้ีวัด ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานร่วมบริหารจัดการความสำเร็จในการบูรณาการความเสี่ยง
ในการรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 2 การมีนวัตกรรมและทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัยไปรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่และ
โรคระบาด เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศ และลดการพ่ึงพิงจากภายนอก 
 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยบทความทางวิชาการ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและป้องกันโรคอุบัติใหม่เพิ ่มขึ ้นปีละ  
ร้อยละ 5 
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 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ 
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั ้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีกระบวนการ 
วิเคราะห์ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มที่เก่ียวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของระบบการบริหารจัดการ 
ในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทุกระดับ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้ทันต่อ
สถานการณ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนานาประเทศ
รวมถึงประสานงานและบูรณาการในการส่งต่อข้อมูลด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพประชาชน
สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ และวาระความม่ันคงด้านสุขภาพโลก 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.6 พัฒนาระบบการตรวจและวินิจฉัยการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.7 ส่งเสริมสวัสดิภาพและมาตรการคุ้มครองให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม ่
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนเครือข่ายภาคส่วนอื่นนอกภาครัฐให้มีส่วนร่วมดำเนินการกับ
หน่วยงานภาครัฐในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดโรคและ  
การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและข้ามเขตแดนในการควบคุม
การแพร่ระบาดและการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ และทรัพยากร การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมทั้งการ
แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข 
 กลยุทธ์หลักที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคที่เกิดจาก
การดื้อยาต้านจุลชีพทั้งในคนและสัตว์ โดยบูรณาการการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งใน



63 
 

ส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งศูนย์เชี่ยวชาญระหว่างประเทศในประเทศไทย เพ่ือการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และโรคที่เกิดจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ทั้งในคนและสัตว์ 
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.2 สนับสนุนการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และระบาดวิทยากับหน่วยงานที่มีมาตรฐานทางวิชาการ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมแบบสหวิทยาการ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 ส่งเสริมมาตรการทางการคลังและการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชน  
ในการร่วมลงทุนกับภาครัฐเพื่อผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่
โดยเฉพาะการใช้มาตรการลดภาษี ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ขยายเวลาการชำระเงิน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.5 พัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และวัคซีน 
ชุดทดสอบการวินิจฉัยโรค อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรค ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับคน สัตว์ 
สัตว์ป่า การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อตรวจจับโรคได้เร็ว  
และทันต่อสถานการณ์ที่ทันสมัย โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่คิดค้นต่อการผลิต
เพ่ือใช้ภายในประเทศให้เพียงพอ เพ่ือป้องกันสถานการณ์อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 14  : การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมสำหรับการระดมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในกรณี 
ที่ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
 ผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีความพร้อมในการระดมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในกรณีที่ประเทศเผชิญ
กับภัยคุกคาม รวมถึงเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของกลไก การบริหารจัดการ และความพร้อมของ
ทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อใช้สำหรับการระดมทรัพยากรในกรณีที่ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์
ระดับชาติ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 
 เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
 ผลสัมฤทธิ์ กลไกและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีศักยภาพในการตอบสนอง ระงับเหตุ และควบคุม
วิกฤตการณ์ระดับชาติ เพ่ือลดความรุนแรงของผลกระทบและความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  ร้อยละ 100
ภายในปี 2570 
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 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับภัยคุกคาม และวิกฤตการณ์
ระดับชาติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารจัดการเมื่อประเทศ
เผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวน และพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบายระดับ
อำนวยการ และระดับปฏิบัติการ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้องเมื่อประเทศ
เผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาะวิกฤตระดับชาติ 
 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การจัดการทรัพยากรเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพ ในการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรที ่มี  
ความจำเป็นในการรองรับเมื่อประเทศเผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ  และจัดหา
ทรัพยากรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงรวบรวมข้อมูลแหล่งที ่มาและบัญชีทรัพยากร  
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนากลไก ระบบการสั่งการ และการบูรณาการในการระดม จัดสรร 
และถ่ายโอนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจเมื่อประเทศเผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือ
เข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติได้อย่างทันท่วงที 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรทุกประเภท เพื่อให้สามารถใช้รองรับกับภัยคุกคามและวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการเรียนรู้และฝึกทักษะที่สำคัญและจำเป็น
ต่อการปฏิบัติภารกิจเมื่อประเทศเผชิญกับปัญหาภัยคุกคาม หรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตระดับชาติ เพื่อให้บุคลากร
ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ ทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพื้นที่
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และทักษะที่สำคัญ 
 กลยุทธ์หลักที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผน คู่มือ แนวทาง หรือแนวปฏิบัติในการ
บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 พัฒนาขีดความสามารถในการประเมินและติดตามสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะวิกฤตการณ์ระดับชาติ การแจ้งเตือนภัย การประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ
ภารกิจ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเมื่อประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤต ระดับชาติไปสู่ทุกภาคส่วน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 ยกระดับการบูรณาการสำหรับบริหารจัดการภัยคุกคามในทุกภาคส่วน  
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ผ่านการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นองค์รวม 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.5 จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงานและ
ระดับท้องถิ่น เป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน 
ให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคามได้ 
 
 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 15  :  การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมาย การยกระดับระบบข่าวกรองแห่งชาติในการเฝ้าระวัง ประเมิน ตอบสนอง และแจ้งเตือน
สถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงอันจะนำไปสู่ภัยคุกคามต่อความม่ันคงแห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ผลสัมฤทธิ์ กลไกระดับนโยบายของประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำรายงานข่าวกรองที่ประเมิน
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาว (10 ปีขึ้นไป) ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ 
และแผน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองที่มาจากเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ 
 ตัวชี ้วัดที ่ 1 ความสำเร็จของรายงานข่าวกรองที่ประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาว   
(10 ปีขึ้นไป) เพ่ือประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ รวมถึงการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในปี 2570 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังตามประเด็นความมั่นคงสำคัญพื้นที่
ความมั่นคงภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ภายในปี 2570 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 ความสำเร็จของการมีระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวเพ่ือการแจ้งเตือน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาขีดความสามารถในการรวบรวมและประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว 
และจัดทำรายงานข่าวกรองที่ประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาว (10 ปีขึ้นไป) ในการประกอบ 
การตัดสินใจเชิงนโยบายให้เท่าทันพลวัตรของบริบทด้านความมั่นคง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และสร้างความเชี่ยวชาญให้กับ
บุคลากรในประชาคมข่าวกรองให้สอดรับกับระบบ วิธีการ และกลไกที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการประเมิน
สถานการณ์ด้านการข่าวในระยะยาว 
 กลยุทธ์หลักท่ี 2 การพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐให้เข้ามาเป็น
หุ้นส่วนด้านการข่าวกรอง 
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นนอกภาครัฐเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลขา่วสารเชิงลึกในพ้ืนที่เป้าหมาย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าวในประเด็นความมั่นคงสำคัญกับ
ภาคส่วนอื่นนอกภาครัฐ โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจงานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายด้านการข่าวนอกภาครัฐให้มีความ
ตระหนักรู้ และนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 3 การเชื่อมโยง บูรณาการ และแจ้งเตือนข้อมูลด้านการข่าวเพื่อรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการข่าวให้สามารถแจ้งเตือนภัย
คุกคาม และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาระบบ กลไก การเชื่อมโยง และการบูรณาการข้อมูลด้านการข่าว
เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 16  :  การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมาย การมีฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ด้านความมั่นคงสามารถนำไปสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงระดับชาติ 
 ผลสัมฤทธิ์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความมั่นคงเพ่ือใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ตัวชี้วัด จำนวนของประเด็นความมั่นคง และประเด็นศักยภาพความมั่นคงภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่นำมาเชื่อมโยง วิเคราะห์ และประมวลผลด้วย
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ิมข้ึนปีละ 2 ประเด็น 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาระบบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามแพลตฟอร์ม สำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 จัดทำบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงตามประเด็นความมั่นคงและประเด็น
ศักยภาพความมั่นคงภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 กำหนดโจทย์ประเด็นความมั่นคงและประเด็นศักยภาพความมั่นคง
ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นประเด็น
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 จัดทำระบบเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ สำหรับแบ่งปันข้อมูลภายในแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง 
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 กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 จัดทำแผน หรือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความร่วมมือหรือความตกลงสำหรับการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันข้อมูลภายในแพลตฟอร์มด้านความมั่นคงตามหน้าที่อำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและต้องดูแลรักษาข้อมูลให้มีความมั ่นคง
ปลอดภัยพร้อมทั้งประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัล รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเครำะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
 
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 17  : การเสริมสร้างความม่ันคงเชิงพ้ืนที่ 
 เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหาความม่ันคงสำคัญเร่งด่วนลดลง 
 ผลสัมฤทธิ์ พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง
นำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด พื้นที่ตำบลเป้าหมายที่มีปัญหาความสำคัญเร่งด่วนมีการปรับระดับความรุนแรงลดลง   
ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ตำบลเป้าหมายทั้งหมด ในปี 2570 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมายให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน ให้ประชาชน 
มีภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงในเชิงพื้นที่ ด้วยการนำนโยบายและแผนความมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องสถาบันหลัก
ของชาติ ความมั่นคงชายแดน ความมั่นคงทางทะเล ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ยาเสพติด สาธารณภัย
ความมั่นคงทางไซเบอร์ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอาชญากรรมข้ามชาติ ไปใช้กำหนดทิศทางเพื่อแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับบริบทภัยความมั่นคงในพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ที่มีความ
เปราะบางทางความมั่นคง เพื่อลดเงื่อนไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ให้กับประชาชนทุกระดับ รวมทั้งมุ่งเน้น
การบูรณาการความร่วมมือในมิติต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างประสานสอดคล้องโดย คำนึงถึง
ศักยภาพ และความต้องการของชุมชนภายใต้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวม 
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.3 ส่งเสริมการบูรณาการให้เกิดการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ เพื่อป้องกัน แก้ไข และพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายที่มีขอบเขตของปัญหาความมั ่นคง
มากกว่า 1 จังหวัด หรือ พื้นที่ภายในจังหวัดที่มีปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วย
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กลไกระดับจังหวัดเพียงอย่างเดียว จึงต้องอาศัยความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเป็นเอกภาพ 
 กลยุทธ์หลักที่ 2 การบริหารจัดการความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความมั่นคงเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ โดยบูรณาการกลไก  
ให้มีความเปน็เอกภาพ 
  กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 พัฒนาแนวทางการประเมินระดับความรุนแรงของภัยคุกคามความมั่นคง
เชิงพื้นที่ โดยมีหลักเกณฑ์กลางในการประเมินสถานการณ์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาความมั่นคง  
ในระดับพื้นที่ รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลระดับความรุนแรงของภัยความมั่นคง
ดังกล่าว และใช้ประโยชน์ในการประมวลผลหาพ้ืนที่เป้าหมายเร่งด่วน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานความมั่นคง 
เชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานความมั่นคงในระดับพื้นที่ ให้สามารถดำเนิน งาน
อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรและภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 พัฒนาเครือข่ายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงรุกในระดับพื้นที่ (Active 
Networking) ทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานการดำเนินการ และสะท้อน
ความต้องการจากระดับพ้ืนที่สู่ระดับนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.5 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงพื ้นที่  
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการทั้งผลผลิต 
ผลลัพธ์และปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การประมวลผลในภาพรวมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และรอบด้าน  
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 
รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานเชิงพ้ืนที่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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นโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ด้าน ที่เกี่ยวข้อง  
นโยบายที่ : 
 2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ  
 2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับ ชุมชน 
 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 
 4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
 4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการทําประมง
ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล 
 5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 
 5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนําเข้าส่งออกสินค้า บริเวณด่านชายแดน 
 5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง 
 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ 
 10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ท่ัวประเทศ 
 11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอํานวยควาสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
กฎหมาย กฎ และ ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
 1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
นโยบายและแผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570  

และนโยบายรัฐบาล  
 

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  
ได้มุ่งเน้นรองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ให้แก่หน่วย 
ในสังกัด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์  
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ  รองรับการพัฒนาและ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ  
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย  
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
แนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน
งานจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 
และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั ่นคงที ่มีอยู ่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  
เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
ทั ้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ พิทักษ์และฟื ้นฟูทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
โดยปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้
กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถดำเนินการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รองรับการดำเนินงาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การบริหารจัดการ  
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การก่อการร้าย สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติช ุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  
เพื ่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจความมั ่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื ่องของการพัฒนาประเทศและ 
ช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0   ให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง  
และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทำงานได้  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ ่งเน้นแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
Performance Government) เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิด
ริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัว
เข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ โดยจัดองค์กรมีความเหมาะสมบริหารทรัพยากรทางการบริหาร  
ให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส และ 
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 
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ส่วนที่ ๓  
สาระสำคัญของแผนปฏบิัติราชการ 

ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เหตุผลและความจำเป็น 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1 กำหนด 
ให้การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต ่อภารกิจของภาครัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำน าจการตัดสินใจ  
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
 2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
         มาตรา 5  
                   - ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
         - การจัดทำแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว  ให้คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน แผนแม่บท  
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี ่ยวข้องที ่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั ้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
 มาตรา 26  ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าการดำเนินการใด 
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามวรรคสองโดยไม่มี เหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น 
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
ต่อไป 
 3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
      มาตรา 6 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
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     มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงาน
ของรัฐรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ภายในระยะเวลาและตามรายการที่กำหนด  
 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
   มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั ้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปีซึ ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี  
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    มาตรา 9  
            - จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ  
     - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ 
ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
กำหนด 
  มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือภารกิจที่ใกล้เคียง
ต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องนั้นกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการ 
แบบบูรณาการร่วมกนั โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
 5. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณา
การกันให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  โดยกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรองรับ ประกอบด้วย  
23 แผนแม่บท 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2566) เป็นแผนสำคัญซึ ่งจะมีผลผูกพัน 
ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องนำค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี ่ยวข้อง มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องรองรับ 
 6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการแบ่งแผนของประเทศออกเป็น  
3 ระดับ ประกอบด้วย  
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
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  แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ 
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นแผนระดับที่ 3  
ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิร ูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) และบูรณาการการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติการ
ด้านอื ่น ๆ ซึ ่งเป็นแผนระดับที ่ 3 ที ่เกี ่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship) ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบการกำหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมาย 
ในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน 
(เจ้าภาพระดับท่ี 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไว้ใน เป้าหมายของแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ เป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด :  
“ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ไม่เกิน 6 คะแนน ในปี พ.ศ. 2566 - 2570”  โดยมีสำนักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง (เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเจ้าภาพ
เป้าหมายประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น (เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เป็นหน่วย
รับผิดชอบและกำกับดูแล 
 8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 
    แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ 
  เพื ่อสร้างความสงบให้เกิดขึ ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื ้อต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กำหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี 
และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สร้างความรักความสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ ้นกับประชาชน  
ทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึง 
การพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

 

ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม 
(ปี 66 - 70) 

ไม่เกิน 6 คะแนน 
(ปี 71 - 75) 

ไม่เกิน 5.5 คะแนน 
(ปี 76 - 80) 

ไม่เกิน 4.5 คะแนน 
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หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพ (เจ้าภาพระดับท่ี 3 (จ.3)) 
     1. รับผิดชอบดำเนินการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท (Y2) และ 
เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื ่อจัดทำปัจจัยสำคัญสู ่ความสำเร็จ (Key Success 
Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว 
     3. ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัดทำแผนระดับที่ 3 และจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน 
ที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship) 
     4. ประสานกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
     5. ประสานดำเนินการจัดหาและนำเข้าข้อมูลในระบบ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 
     6. ดำเนินการต่าง ๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 9. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ประกอบด้วย  
1) การมองเป้าหมายร่วมกัน 2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำ
ข้อเสนอโครงการสำคัญ 3) การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการสำคัญ และ 4) การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยทุกส่วนราชการจะต้องจัดทำโครงการสำคัญประจำปี เพื ่อสนับสนุน 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
 10. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เห็นชอบคู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 
และการเสนอแผนระดับที่  3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน ... ต่อคณะรัฐมนตรี โดยคู ่มือดังกล่าวมี 
รายละเอียด ดังนี้ 1) เนื้อหาของแผนจะต้องมีสาระสำคัญของแผนอย่างน้อยตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์
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การจัดทำแผนที่กำหนด 2) ระยะเวลาการดำเนินงานของแผนจะต้องมีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับห้วง
เวลาของแผนแม่บทฯ โดยให้กำหนดช่วงเวลาสิ้นสุดของแผนราย 5 ปี ตรงกับช่วงปีที่กำหนดค่าเป้าหมาย 
ในการบรรลุไว้ทุก ๆ 5 ปี ได้แก่ ปี 2565 ปี 2570 ปี 2575 และ ปี 2580 รวมทั้งรับทราบกรณีสำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอคู่มือการแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอ
แผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกัน 
กับทุกหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือรูปแบบอื่นใด ตามนัยของ
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทำแผนระดับที่ 3 
รวมทั้งการเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากทุกหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่หลักในการดำเนินการต่าง ๆ  
ตามภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่
วิสัยทัศน์ ดังกล่าว ผ่านแผนระดับท่ี 3 ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

 11. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู ่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื ่อให้การดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ  
ของหน่วยงานของรัฐ ในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติสามารถเป็นการดำเนินการบนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และวงจรนโยบาย (Policy 
Cycle) นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีแนวทางการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดให้การจัดทำโครงการสำคัญ (X) เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำโครงการสำคัญของแตล่ะ
ปีงบประมาณ ในห้วงปี 2566 – 2567 ที ่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน ปี 2570  
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT) ของ 140 เป้าหมาย 
ของแผนแม่บทย่อย 

12. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 รับทราบมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และให้สำนักงานสภาพัฒน์ฯ และหน่วย
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี ่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
ในระยะถัดไปตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1) การวางแผน (Plan) สำนักงานสภาพัฒน์ฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพฯ สร้างความ
เข้าใจในการถ่ายระดับของแผนระดับที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นแผนระดับชาติไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
ผ่านแผนระดับที่ 3 โดยให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที 1 และ 2   
2) การปฏิบัติ (Do) หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการราย 5  ปี และรายปี ซึ่งเป็นเป็นแผนระดับที่ 3 
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และโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มุ ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยแบบพุ่งเป้า ไม่ใช่ก ารมุ่งที่ตัวชี ้วัด  
โดยมีการถ่ายระดับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายไปสู่ระดับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมถึง
สำนักงบประมาณให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 3) 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง กลไกการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลหน่วยงานของรัฐ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม 2564 ดำเนินการติดตามการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ  
อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานของรัฐนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานและแผนระดับที่ 3 รวมทั้งรายงาน
ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระยะเวลาที่กำหนด 
และ 4) การปรับปรุงการดำเนินงาน (Act) สำนักงานสภาพัฒน์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนของวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
 13. คำสั่ง สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 7/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย  
ความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 5 คณะ โดยคณะที่ 1 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ มีผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเปน็กรรมการ  
 
 14. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ ที่ 4/2564  
ลงวันที ่ 30 กรกฎาคม 2564 แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนแผนระดับที ่ 3 รองรับแนวทางการ
พัฒนาการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่า ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้แทน
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามเป้าหมายของแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ ร่วมเป็นกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

ความมุ่งหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
  1.1 วิสัยทัศน์  
  “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”  
  1.2 ค่านิยม 
    สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People  
Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS 
  1.3 วัฒนธรรมองค์กร 
     ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม 
  1.4 ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 
            ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคมและประเทศชาติ มีความม่ันคง สงบสุข 
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  1.5 พันธกิจ 
    1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
    2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 
    3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 
  1.6 เป้าหมายหน่วยงาน 
    1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระ
เกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ 
   2. สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการบริการด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 
    3. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้ดีขึ้น 
          4. เป็นองค์การนำสมัย มีมาตรฐานสากล และเข้าสู่ระบบราชการไทย 4.0 
 1.7 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
         1. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ ในภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
         2. เพื ่อกำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัต ิราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ในห้วงระยะเวลา 5 ปี ให้มีทิศทางท่ีชัดเจน และเกิดการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยในสังกัดได้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
             3. เพื่อให้การดำเนินงานด้านแผนและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำไปสู่การจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 
  1.8 หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
            1. พัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบทิศทางหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและ
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
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         2. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่แนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้สามารถตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ โดยกระจายการพัฒนาจากเจ้าภาพระดับเรื่องไปสู่
หน่วยปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดหน่วยเจ้าภาพในการกำกับดูแล และอำนวยการ การดำเนินงานของเจ้าภาพเรื่อง
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติที่มุ่งเน้นเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
         3. บูรณาการความร่วมมือโดยสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา  การพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต่อเนื่อง  
 4. กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เพ่ือพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 210,695.4390 ล้านบาท 
                      ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเงิน* 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงินกู้ อ่ืน ๆ 

(ค่าปรับ) ในประเทศ ต่างประเทศ 

196,359.5629 12,212.2218 0 0 2,123.6543 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์  

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ถวายความปลอดภัยพระมหากษตัริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ 

ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช

ประสงค์ ร้อยละ 

สยศ.ตร.(ผก.) 100 100 100 100 100 

เจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สยศ.ตร.(ผก.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เสริมสร้างความรักสามัคคี ความสำนึกจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และสนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 

ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ 

เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 

ถวายความปลอดภัยพระมหากษตัริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ 

 

 

 

ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราช

ประสงค์ ร้อยละ … 

 

 

 

สยศ.ตร.(ผก.) 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  
     - เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
     - เรื่อง การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
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เรื่อง : การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ                                                 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผก.)  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ส. สตม. ตชด. สทส. สกบ. สยศ.ตร. และ บ.ตร. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น      163.1158  ล้านบาท 
 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
บรรลผุลสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
บรรลผุลสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
บรรลผุลสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
บรรลผุลสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
บรรลผุลสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาต ิ

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาต ิ

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาต ิ

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาต ิ

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการ
เสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่เกีย่วข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่เกีย่วข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่เกีย่วข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่เกีย่วข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่เกีย่วข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมลูและประเมินผลสัมฤทธิ์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสรมิสรา้ง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ                                         

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  30.7236   31.6453   32.5947   33.5725   34.5797   163.1158  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์                                                   
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผก.)  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ส. สตม. ตชด. สทส. สกบ. สยศ.ตร. และ บ.ตร. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     7,519.6550    ล้านบาท 
 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. ถวายความปลอดภัยอย่าง 
สมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์  
ร้อยละ 100  

1. ถวายความปลอดภัยอย่าง 
สมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ 
ร้อยละ 100   

1. ถวายความปลอดภัยอย่าง 
สมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์  
ร้อยละ 100  

1. ถวายความปลอดภัยอย่าง 
สมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์  
ร้อยละ 100  

1. ถวายความปลอดภัยอย่าง 
สมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์  
ร้อยละ 100  

2. ขา้ราชการตำรวจที่ผา่นการฝกึอบรม 
ผู้ปฏิบัติหน้าทีถ่วายความปลอดภัย 
ในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกวา่  
4,000 นาย 

2. จำนวนผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีถวายความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี ที่ผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย 

2. จำนวนผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีถวายความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี ที่ผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย 

2. จำนวนผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีถวายความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี ที่ผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย 

2. จำนวนผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีถวายความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี ที่ผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4,000 นาย 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจผู้
ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพืน้ที่ 
(Local CAT) และขา้ราชการตำรวจทีไ่ด้รับ
มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจผู้
ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ 
(Local CAT) และข้าราชการตำรวจที่ได้รับ
มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจผู้
ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่  
(Local CAT) และข้าราชการตำรวจที่ได้รับ
มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจผู้
ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่  
(Local CAT) และข้าราชการตำรวจที่ได้รับ
มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจผู้
ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่  
(Local CAT) และข้าราชการตำรวจที่ได้รับ
มอบหมายภารกิจถวายความปลอดภัย 

2. จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 
ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้เท่าทันสถานการณแ์ละภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ 
ในการถวายความปลอดภัย 

2. จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 
ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้เท่าทันสถานการณแ์ละภัยคุกคามทุก
รูปแบบเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ. 
ในการถวายความปลอดภัย 

 2. จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 
ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้เท่าทันสถานการณแ์ละภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ 
ในการถวายความปลอดภัย 

2. จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 
ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้เท่าทันสถานการณแ์ละภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ 
ในการถวายความปลอดภัย 

2. จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ 
ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ให้เท่าทันสถานการณแ์ละภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ 
ในการถวายความปลอดภัย 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

3. ปรับยุทธวิธีในการถวายความ 
ปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ปรับยุทธวิธีในการถวายความ
ปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ปรับยุทธวิธีในการถวายความ
ปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ปรับยุทธวิธีในการถวายความ
ปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ปรับยุทธวิธีในการถวายความ
ปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ประสานการปฏิบตัิและบูรณาการ 
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในภารกิจการถวาย 
ความปลอดภัย 

4. ประสานการปฏิบตัิและบูรณาการ 
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
ในภารกิจการถวายความปลอดภยั 

4. ประสานการปฏิบตัิและบูรณาการ 
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
ในภารกิจการถวายความปลอดภยั 

4. ประสานการปฏิบตัิและบูรณาการ 
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
ในภารกิจการถวายความปลอดภยั 

4. ประสานการปฏิบตัิและบูรณาการ 
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
ในภารกิจการถวายความปลอดภยั 

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลกำลังพลและวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ถวายความปลอดภัยให้ครอบคลมุ 
ครบถ้วน และถูกต้อง 

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลกำลังพลและวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ถวายความปลอดภัยให้ครอบคลมุ 
ครบถ้วน และถูกต้อง 

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลกำลังพลและวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ถวายความปลอดภัยให้ครอบคลมุ 
ครบถ้วน และถูกต้อง 

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลกำลังพลและวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ถวายความปลอดภัยให้ครอบคลมุ 
ครบถ้วน และถูกต้อง 

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลกำลังพลและวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ถวายความปลอดภัยให้ครอบคลมุ 
ครบถ้วน และถูกต้อง 

6. ส่งเสรมินำเทคโนโลยมีาใช้ในการ
รายงานผลการปฏิบัติการถวาย 
ความปลอดภัยของหน่วยปฏิบตั ิ
อย่างเป็นระบบ 

6. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติการถวายความปลอดภยั 
ของหน่วยปฏิบัติ  

  
 

 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  1,416.3614   1,458.8522   1,502.6178   1,547.6963   1,594.1272   7,519.6550  

เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1.2 

เสรมิสร้างความรักสามคัคี ความสำนึกจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อม

ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และสนับสนุนและ

เสรมิสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำร ิ

เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1.2 

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว ้

ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนบัสนนุและเสรมิสร้าง 

การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

เผยแพร่และน้อมนำแนวทางพระราชดำรไิปขยายผลครอบคลุม

พื้นที่เป้าหมายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ... 

 

 

 

 

 

สยศ.ตร.(ผก.) 
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80 

 

 

 

 

 

80 

เรื่องภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่  
      - เรื่อง ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลกัของชาติและส่งเสริมการมสี่วนรว่มในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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เรื่อง ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน                    
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผก.) หลัก /บช.ก.(ปพ.) ร่วม 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ตชด. และ สท. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น    838.8174      ล้านบาท 
 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. เผยแพร่และน้อมนำแนวทาง
พระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1. เผยแพร่และน้อมนำแนวทาง
พระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1. เผยแพร่และน้อมนำแนวทางพระราชดำริ
ไปขยายผลครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายและ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1. เผยแพร่และน้อมนำแนวทาง
พระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1. เผยแพร่และน้อมนำแนวทาง
พระราชดำริไปขยายผลครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. สร้างจิตสำนึกของประชาชน 
เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นไปตามกรอบ 
ที่กำหนด ร้อยละ 100 

2. สร้างจิตสำนึกของประชาชน 
เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นไปตามกรอบ 
ที่กำหนด ร้อยละ 100 

2. สร้างจิตสำนึกของประชาชน 
เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นไปตามกรอบ 
ที่กำหนด ร้อยละ 100 

2. สร้างจิตสำนึกของประชาชน 
เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นไปตามกรอบ 
ที่กำหนด ร้อยละ 100 

2. สร้างจิตสำนึกของประชาชน 
เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นไปตามกรอบ 
ที่กำหนด ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. เสริมสร้างความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ 
และประชาชนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. เสริมสร้างความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ 
และประชาชนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. เสริมสร้างความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ 
และประชาชนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. เสริมสร้างความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ 
และประชาชนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. เสริมสร้างความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ 
และประชาชนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและ 
ความเข้มแข็งในการธำรงรักษาสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและ 
ความเข้มแข็งในการธำรงรักษาสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็งในการธำรงรักษาสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและ 
ความเข้มแข็งในการธำรงรักษาสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและ 
ความเข้มแข็งในการธำรงรักษาสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

3. น้อมนำแนวพระราชดำริและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไป
ขับเคลื่อนและขยายผลสู่ประชาชน 
ทุกภาคส่วน 

3. น้อมนำแนวพระราชดำริและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไปขับเคลื่อนและขยายผลสูป่ระชาชน 
ทุกภาคส่วน 

3. น้อมนำแนวพระราชดำริและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำรไิปขับเคลื่อน
และขยายผลสู่ประชาชนทุกภาคสว่น 

3. น้อมนำแนวพระราชดำริและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำรไิปขับเคลื่อน
และขยายผลสู่ประชาชนทุกภาคสว่น 

3. น้อมนำแนวพระราชดำริและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำรไิปขับเคลื่อน
และขยายผลสู่ประชาชนทุกภาคสว่น 

4. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจติอาสา
พัฒนา จิตอาสาภยัพิบัติและจิตอาสา
เฉพาะกิจอย่างเตม็กำลังตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล/
หน่วยงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจติ
อาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติและจิต
อาสาเฉพาะกิจอย่างเต็มกำลังตาม
ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล/
หน่วยงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจติอาสา
พัฒนา จิตอาสาภยัพิบัติและจิตอาสา
เฉพาะกิจอย่างเตม็กำลังตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล/หน่วยงาน
เพื่อสนองพระราชปณิธาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจติอาสา
พัฒนา จิตอาสาภยัพิบัติและจิตอาสา
เฉพาะกิจอย่างเตม็กำลังตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล/
หน่วยงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4. สนับสนุนภารกิจในกิจกรรมจติอาสา
พัฒนา จิตอาสาภยัพิบัติและจิตอาสา
เฉพาะกิจอย่างเตม็กำลังตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล/
หน่วยงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

5. ส่งเสรมินำเทคโนโลยมีาใช้ในการ
ปฏิบัติในกิจกรรมจติอาสาพัฒนา  
จิตอาสาภัยพิบัติและจติอาสาเฉพาะกิจ 

5. ส่งเสรมินำเทคโนโลยมีาใช้ในการ
ปฏิบัติในกิจกรรมจติอาสาพัฒนา  
จิตอาสาภัยพิบัติและจติอาสาเฉพาะกิจ 

5. ส่งเสรมินำเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบัติ
ในกิจกรรมจติอาสาพัฒนา  
จิตอาสาภัยพิบัติและจติอาสาเฉพาะกิจ 

5. ส่งเสรมินำเทคโนโลยมีาใช้ 
ในการปฏิบัติในกิจกรรมจติอาสาพัฒนา  
จิตอาสาภัยพิบัติและจติอาสาเฉพาะกิจ 

5. ส่งเสรมินำเทคโนโลยมีาใช้ 
ในการปฏิบัติในกิจกรรมจติอาสาพัฒนา  
จิตอาสาภัยพิบัติและจติอาสาเฉพาะกิจ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง ธำรงไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชมุชน 
 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 157.9951 162.7350 167.6170 172.6455 177.8249 838.8174 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา                          

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน

ได้รับการบริการด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน ร้อยละ …* สยศ.ตร.(ผอ.) 40 40 40 40 40 

ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...* 

 

สยศ.ตร.(ผอ.) 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

อัตราการเกิดคดีฆ่าผู้อื่น ไม่เกิน ... คดี/ประชากรแสนคน  สยศ.ตร.(ผอ.) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

จำนวนคดีปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ไม่เกิน ... คดี/ประชากรแสนคน สยศ.ตร.(ผอ.) 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 

เจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สยศ.ตร.(ผอ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์  

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

 

 * ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดตามโครงการประเมินระดับความสำเรจ็ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
   ที่หน่วยเจ้าภาพระดับนโยบายตอ้งประสานหน่วยรับผดิชอบในการจัดทำรายละเอียดตัวช้ีวัด ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองวิจัย) (สยศ.ตร.(วจ.))  
   ดำเนินการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2.1 

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 

เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 

สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน…* สยศ.ตร.(ผอ.) 40 40 40 40 40 

ควบคุมคดีอาชญากรรมกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน …คด/ีประชากรหนึ่งแสนคน 81.83 81.83 81.83 81.83 81.83 

ควบคุมคดีอาชญากรรมกลุ่มความผิดคดเีกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน...คดี/

ประชากรหนึ่งแสนคน 

27.39 27.39 27.39 27.39 27.39 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...* 

(ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยส์ิน  

และการบริการ) 

80 80 80 80 80 

เร่ืองภายใต้ประด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่  
          1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน การอำนวยความยตุิธรรมทางอาญาและความมั่นคง 
          2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
          3. สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
          4. การพัฒนาการให้บริการประชาชน 
          5. จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
          6. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
          7. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการบนขบวนรถไฟ 
          8. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสงบเรยีบร้อยและให้บริการบนทางหลวงแผ่นดิน 
          9. การบริหารจัดการจราจร 
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เรื่อง :  การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและความม่ันคง 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.)  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. และ ภ.1-9  
                                                                                                                                            ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     872.6350  ล้านบาท  

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

- ผลการดำเนินงานในการบริหาร
จัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยตุิธรรม 
ทางอาญาและความมั่นคงบรรล ุ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้าง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  
การอำนวยความยตุิธรรมทางอาญาและ
ความมั่นคงบรรลผุลสำเร็จตามเปา้หมาย 
ร้อยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้าง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  
การอำนวยความยตุิธรรมทางอาญาและ
ความมั่นคงบรรลผุลสำเร็จตามเปา้หมาย 
ร้อยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้าง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  
การอำนวยความยตุิธรรมทางอาญาและ
ความมั่นคงบรรลผุลสำเร็จตามเปา้หมาย 
ร้อยละ 100 

- ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้าง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  
การอำนวยความยตุิธรรมทางอาญาและ
ความมั่นคงบรรลผุลสำเร็จตามเปา้หมาย 
ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญาและความมั่นคง 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญาและความมั่นคง 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญาและความมั่นคง 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญาและความมั่นคง 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญา 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญา 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญา 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญา 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบการ
รวบรวมข้อมูลและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรม 
ทางอาญา 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคง 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  164.3648   169.2957   174.3746   179.6059   184.9940   872.6350  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม      
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.)  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. สทส. สกบ. และ บ.ตร.                                                                                                

 ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          32,270.4363   ล้านบาท                                                    
 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 
ไม่เกิน 3.0 คดี ต่อประชากรแสนคน 

1. อัตราการเกดิคดฆี่าคนตายโดยเจตนา 
ไม่เกิน 3.0 คดี ต่อประชากรแสนคน 

1. อัตราการเกดิคดฆี่าคนตายโดยเจตนา 
ไม่เกิน 3.0 คดี ต่อประชากรแสนคน 

1. อัตราการเกดิคดฆี่าคนตายโดยเจตนา 
ไม่เกิน 3.0 คดี ต่อประชากรแสนคน 

1. อัตราการเกดิคดฆี่าคนตายโดยเจตนา 
ไม่เกิน 3.0 คดี ต่อประชากรแสนคน 

2. จำนวนคดปีลน้ทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิง่ราว
ทรัพย์ ไมเ่กิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 

2. จำนวนคดปีลน้ทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิง่ราว
ทรัพย์ ไมเ่กิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 

2. จำนวนคดปีลน้ทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิง่ราว
ทรัพย์ ไมเ่กิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 

2. จำนวนคดปีลน้ทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิง่ราว
ทรัพย์ ไมเ่กิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 

2. จำนวนคดปีลน้ทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิง่ราว
ทรัพย์ ไมเ่กิน 3.55 คด/ีประชากรแสนคน 

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

4. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73  
ของคดีที่รับแจ้ง   

4. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73  
ของคดีที่รับแจ้ง   

4. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73  
ของคดีที่รับแจ้ง   

4. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73  
ของคดีที่รับแจ้ง   

4. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73  
ของคดีที่รับแจ้ง   

5. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55 ของคดีที่รับแจ้ง   

5. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55 ของคดีที่รับแจ้ง   

5. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55 ของคดีที่รับแจ้ง   

5. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55 ของคดีที่รับแจ้ง   

5. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55 ของคดีที่รับแจ้ง   
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านต่าง ๆ   

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านต่าง ๆ   

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านต่าง ๆ   

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านต่าง ๆ   

1.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านต่าง ๆ   

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี 
วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ
ฝึกอบรม เรียนรู้ด้านยุทธวิธี จนสามารถ
ใช้กำลังและอาวุธได้อย่างถูกต้อง  
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี  
วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ
ฝึกอบรม เรียนรู้ด้านยุทธวิธี จนสามารถ
ใช้กำลังและอาวุธได้อย่างถูกต้อง  
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี  
วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ
ฝึกอบรม เรียนรู้ด้านยุทธวิธี จนสามารถ
ใช้กำลังและอาวุธได้อย่างถูกต้อง  
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี  
วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ
ฝกึอบรม เรียนรู้ด้านยุทธวิธี จนสามารถ
ใช้กำลังและอาวุธได้อย่างถูกต้อง  
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

   1.1 กำหนดรายละเอียดของยุทธวิธี  
วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน และ
ฝึกอบรม เรียนรู้ด้านยุทธวิธี จนสามารถ
ใช้กำลังและอาวุธได้อย่างถูกต้อง  
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

   1.2 ด้านกำลังพล (สอดคล้องกับ
ความหนาแน่นของจำนวนประชากร
และพื้นที่) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

   1.2 ด้านกำลังพล (สอดคล้องกับความ
หนาแน่นของจำนวนประชากรและพื้นท่ี) 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

   1.2 ด้านกำลังพล (สอดคล้องกับความ
หนาแน่นของจำนวนประชากรและพื้นท่ี) 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

   1.2 ด้านกำลังพล (สอดคล้องกับความ
หนาแน่นของจำนวนประชากรและพื้นท่ี) 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

   1.2 ด้านกำลังพล (สอดคล้องกับความ
หนาแน่นของจำนวนประชากรและพื้นท่ี) 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

   1.3 สรา้งความรูค้วามเข้าใจและทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกนั และการกำหนดแนวทางและ
วิธีการในการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ และ
การนำมาใช้ในการปฏิบัตอิย่างเป็นชัดเจน 

   1.3 สรา้งความรูค้วามเข้าใจและทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกนั และการกำหนดแนวทางและ
วิธีการในการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ และการ
นำมาใช้ในการปฏบิัติอยา่งเป็นชัดเจน 

   1.3 สรา้งความรูค้วามเข้าใจและทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกนั และการกำหนดแนวทางและ
วิธีการในการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ และ
การนำมาใช้ในการปฏิบัตอิย่างเป็นชัดเจน 

   1.3 สรา้งความรูค้วามเข้าใจและทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกนั และการกำหนดแนวทางและ
วิธีการในการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ และการ
นำมาใช้ในการปฏบิัติอยา่งเป็นชัดเจน 

   1.3 สรา้งความรูค้วามเข้าใจและทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างกนั และการกำหนดแนวทางและ
วิธีการในการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ และ
การนำมาใช้ในการปฏิบัตอิย่างเป็นชัดเจน 
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   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุยุทธวิธี
ตำรวจอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมา
เป็นกรณีศึกษา เพื่อลดการสูญเสีย 
และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุยุทธวิธีตำรวจ
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมา
เป็นกรณีศึกษา เพื่อลดการสูญเสีย 
และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุยุทธวิธีตำรวจ
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมา
เป็นกรณีศึกษา เพื่อลดการสูญเสีย 
และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุยุทธวิธีตำรวจ
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมา
เป็นกรณีศึกษา เพื่อลดการสูญเสีย 
และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   1.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุยุทธวิธีตำรวจ
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมา
เป็นกรณีศึกษา เพื่อลดการสูญเสีย 
และเกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

2. ป้องกันการก่ออาชญากรรม 
โดยกำหนดแนวทางการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 
Prevention) 

2. ป้องกันการก่ออาชญากรรม 
โดยกำหนดแนวทางการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 
Prevention) 

2. ป้องกันการก่ออาชญากรรม 
โดยกำหนดแนวทางการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 
Prevention) 

2. ป้องกันการก่ออาชญากรรม 
โดยกำหนดแนวทางการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 
Prevention) 

2. ป้องกันการก่ออาชญากรรม 
โดยกำหนดแนวทางการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime 
Prevention) 

   2.1 กำหนดมาตรการควบคุมแหล่ง
ซ่องสุมของผู้กระทำความผดิหรือผู้ต้อง
สงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ
ที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม  

   2.1 กำหนดมาตรการควบคุมแหล่ง
ซ่องสุมของผู้กระทำความผดิหรือผู้ต้อง
สงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ 
ที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม  

   2.1 กำหนดมาตรการควบคุมแหล่ง
ซ่องสุมของผู้กระทำความผดิหรือผู้ต้อง
สงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ 
ที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม  

   2.1 กำหนดมาตรการควบคุมแหล่ง
ซ่องสุมของผู้กระทำความผดิหรือผู้ต้อง
สงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ 
ที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม  

   2.1 กำหนดมาตรการควบคุมแหล่ง
ซ่องสุมของผู้กระทำความผดิหรือผู้ต้อง
สงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ 
ที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม  

   2.2 นำระบบฐานข้อมูลมาเช่ือมโยง
และวิเคราะหส์ถานการณ์ และแนวโน้ม
การก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจน
สภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม ให้เกิดการปฏิบัติงาน 
อย่างมืออาชีพและเกดิประสิทธิภาพสูงสดุ 

   2.2 นำระบบฐานข้อมูลมาเช่ือมโยง
และวิเคราะหส์ถานการณ์ และแนวโน้ม
การก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจน
สภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม ให้เกิดการปฏิบัติงาน 
อย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   2.2 นำระบบฐานข้อมูลมาเช่ือมโยง
และวิเคราะหส์ถานการณ์ และแนวโน้ม
การก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจน
สภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม ให้เกิดการปฏิบัติงาน 
อย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   2.2 นำระบบฐานข้อมูลมาเช่ือมโยง
และวิเคราะหส์ถานการณ์ และแนวโน้ม
การก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจน
สภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม ให้เกิดการปฏิบัติงาน 
อย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   2.2 นำระบบฐานข้อมูลมาเช่ือมโยง
และวิเคราะหส์ถานการณ์ และแนวโน้ม
การก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจน
สภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม ให้เกิดการปฏิบัติงาน 
อย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจ
และพัฒนาแผนการตรวจให้มีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพ้ืนท่ี  
ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าท่ี ต้องให้
ความสำคญัและร่วมแรงร่วมใจกัน 
ทำหน้าที่ป้องกัน อาชญากรรม   

   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจ 
และพัฒนาแผนการตรวจให้มีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพ้ืนท่ี  
ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าท่ี ต้องให้
ความสำคญัและร่วมแรงร่วมใจกัน 
ทำหน้าที่ป้องกัน อาชญากรรม   

   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจและ
พัฒนาแผนการตรวจให้มมีาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพ้ืนท่ี  
ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าท่ี ต้องให้
ความสำคญัและร่วมแรงร่วมใจกัน 
ทำหน้าที่ป้องกัน อาชญากรรม   

   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจ 
และพัฒนาแผนการตรวจให้มีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพ้ืนท่ี  
ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าท่ี ต้องให้
ความสำคญัและร่วมแรงร่วมใจกัน 
ทำหน้าที่ป้องกัน อาชญากรรม   

   2.3 ปรับปรุงระบบงานสายตรวจ 
และพัฒนาแผนการตรวจให้มีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ ตำรวจทุกพ้ืนท่ี  
ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าท่ี ต้องให้
ความสำคญัและร่วมแรงร่วมใจกัน 
ทำหน้าที่ป้องกัน อาชญากรรม   

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ยุทธวิธีตำรวจอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
และนำข้อผดิพลาด ข้อบกพร่องในเรื่อง
ที่ผ่านมาเป็นกรณศีึกษา เพื่อลดการ
สูญเสียและเกดิเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับ
ดูแลจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตยุุทธวิธี
ตำรวจอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมา
เป็นกรณศีึกษา เพื่อลดการสญูเสีย 
และเกดิเหตซุ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตยุุทธวิธี
ตำรวจอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมา
เป็นกรณศีึกษา เพื่อลดการสญูเสีย 
และเกดิเหตซุ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตยุุทธวิธี
ตำรวจอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมา
เป็นกรณศีึกษา เพื่อลดการสญูเสีย 
และเกดิเหตซุ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

   2.4 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ี และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตยุุทธวิธี
ตำรวจอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำ
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องที่ผ่านมา
เป็นกรณศีึกษา เพื่อลดการสญูเสีย 
และเกดิเหตซุ้ำ โดยมีการกำกับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนนุ
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันปราบอาชญากรรมใน
ท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม 
ในระยะยาว 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนนุ
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถิ่น
ของตนเองซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม 
ในระยะยาว 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนนุ
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถิ่น
ของตนเองซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม 
ในระยะยาว 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนนุ
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถิ่น
ของตนเองซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม 
ในระยะยาว 

3. ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนนุ
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถิ่น
ของตนเองซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม 
ในระยะยาว 

4. เร่งสร้างภาพลักษณ์ สร้างทัศนคต ิ
ที่ดีเพื่อเพิม่ความไว้ใจของประชาชน 
ให้มีต่อเจ้าหน้าที่  

4. เร่งสร้างภาพลักษณ์ สร้างทัศนคติ 
ที่ดีเพื่อเพิ่มความไว้ใจของประชาชน 
ให้มีต่อเจ้าหน้าที ่ 

4. เร่งสร้างภาพลักษณ์ สร้างทัศนคต ิ
ที่ดีเพื่อเพิ่มความไว้ใจของประชาชน 
ให้มีต่อเจ้าหน้าที ่ 

4. เร่งสร้างภาพลักษณ์ สร้างทัศนคต ิ
ที่ดีเพื่อเพิ่มความไว้ใจของประชาชน 
ให้มีต่อเจ้าหน้าที ่ 

4. เร่งสร้างภาพลักษณ์ สร้างทัศนคต ิ
ที่ดีเพื่อเพิ่มความไว้ใจของประชาชน 
ให้มีต่อเจ้าหน้าที ่ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบปอ้งกัน
และเพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรม
ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ที่เกดิขึ้น
ในปัจจุบันและตอบสนองความแตกต่าง
ของแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ 
ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยจากทุกช่องทาง  
นำเทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูล 
(สถานภาพ) อาชญากรรม อย่างต่อเนือ่ง 
เป็นระบบ 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบปอ้งกัน
และเพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรม 
ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ที่เกดิขึ้นใน
ปัจจุบันและตอบสนองความแตกต่างของ
แต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและใช้ข้อมูล
ที่ทันสมัยจากทุกช่องทาง นำเทคโนโลยี 
วิเคราะห์ข้อมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม 
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบปอ้งกัน
และเพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรมให้
ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบันและตอบสนองความแตกต่างของ
แต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและใช้ข้อมูล
ที่ทันสมัยจากทุกช่องทาง นำเทคโนโลยี 
วิเคราะห์ข้อมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม 
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบปอ้งกัน
และเพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรมให้
ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบันและตอบสนองความแตกต่างของ
แต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและใช้ข้อมูล
ที่ทันสมัยจากทุกช่องทาง นำเทคโนโลยี 
วิเคราะห์ข้อมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม 
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบปอ้งกัน
และเพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรมให้
ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบันและตอบสนองความแตกต่างของ
แต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและใช้ข้อมูล
ที่ทันสมัยจากทุกช่องทาง นำเทคโนโลยี 
วิเคราะห์ข้อมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม 
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

6. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

7. แสวงหาความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างเครือข่าย 
เพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน
อย่างเป็นระบบ 

7. แสวงหาความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างเครือข่าย 
เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นระบบ 

7. แสวงหาความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างเครือข่าย 
เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นระบบ  

7. แสวงหาความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างเครือข่าย 
เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นระบบ  

7. แสวงหาความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างเครือข่าย 
เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นระบบ  

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  
การรักษาความปลอดภัยอาคาร 
สถานท่ี และทรัพยส์ินเบื้องต้นสำหรับ

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  
การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี 
และทรัพยส์ินเบื้องต้นสำหรับธรุกจิ 

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  
การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี 
และทรัพยส์ินเบื้องต้นสำหรับธรุกจิ 

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  
การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี 
และทรัพยส์ินเบื้องต้นสำหรับธรุกจิ 

8. พัฒนากฎหมายกำหนดมาตรฐาน  
การรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี 
และทรัพยส์ินเบื้องต้นสำหรับธรุกจิ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
ประทุษร้ายต่อทรัพยส์ิน โดยใหภ้าค
ธุรกิจมีส่วนรับผดิชอบในการรักษา
ความปลอดภัยและมสี่วนร่วมในการ
กำหนดมาตรฐานดังกล่าว และกำหนด
มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัตติาม
มาตรฐานดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
และไม่เป็นภาระเกินสมควร  

ที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์สิน โดยให้ภาคธุรกิจมสี่วน
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
และมสี่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว และกำหนดมาตรการกำกับ
ดูแลการปฏิบัตติามมาตรฐานดังกล่าว
อย่างเหมาะสมและไม่เป็นภาระ 
เกินสมควร  

ที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์สิน โดยให้ภาคธุรกิจมสี่วน
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
และมสี่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว และกำหนดมาตรการกำกับ
ดูแลการปฏิบัตติามมาตรฐานดังกล่าว
อย่างเหมาะสมและไม่เป็นภาระ 
เกินสมควร  

ที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์สิน โดยให้ภาคธุรกิจมสี่วน
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
และมสี่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว และกำหนดมาตรการกำกับ
ดูแลการปฏิบัตติามมาตรฐานดังกล่าว
อย่างเหมาะสมและไม่เป็นภาระ 
เกินสมควร  

ที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์สิน โดยให้ภาคธุรกิจมสี่วน
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
และมสี่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน
ดังกล่าว และกำหนดมาตรการกำกับ
ดูแลการปฏิบัตติามมาตรฐานดังกล่าว
อย่างเหมาะสมและไม่เป็นภาระ 
เกินสมควร  

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน      6,078.2842       6,260.6327       6,448.4517       6,641.9053       6,841.1624     32,270.4363  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ปส. สตม. ตชด. และ สง.ก.ต.ช. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น           182.3099      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. หมู่บ้าน/ชุมชุม ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง 
ไม่น้อยกว่า 7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน 

1. หมู่บ้าน/ชุมชุม ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง  
ไม่น้อยกว่า 7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน 

1. หมู่บ้าน/ชุมชุม ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง  
ไม่น้อยกว่า 7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน 

1. หมู่บ้าน/ชุมชุม ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพนัธ์ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง  
ไม่น้อยกว่า 7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน 

1. หมู่บ้าน/ชุมชุม ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง  
ไม่น้อยกว่า 7,410 หมู่บ้าน/ชุมชน 

2. อาสาสมัครตำรวจบ้านเข้าร่วม
ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
และช่วยเหลือในกิจการของตำรวจ  
จำนวน 5,240 คน 

2. อาสาสมัครตำรวจบ้านเข้าร่วม
ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
และช่วยเหลือในกิจการของตำรวจ 
จำนวน 5,240 คน 

2. อาสาสมัครตำรวจบ้านเข้าร่วม
ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
และช่วยเหลือในกิจการของตำรวจ 
จำนวน 5,240 คน 

2. อาสาสมัครตำรวจบ้านเข้าร่วม
ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
และช่วยเหลือในกิจการของตำรวจ 
จำนวน 5,240 คน 

2. อาสาสมัครตำรวจบ้านเข้าร่วม
ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
และช่วยเหลือในกิจการของตำรวจ 
จำนวน 5,240 คน 

3. ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่าย
ป้องกันอาชญากรรมเพิ่มขึ้น  
จำนวน 74,150 คน 

3. ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายป้องกัน
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 74,150 คน 

3. ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายป้องกัน
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 74,150 คน 

3. ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายป้องกัน
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 74,150 คน 

3. ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายป้องกัน
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 74,150 คน 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี
เครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการตำรวจ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75* 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี
เครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการตำรวจ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75* 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี
เครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการตำรวจ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75* 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี
เครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจการตำรวจ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75* 

4. ความพึงพอใจของชุมชนและภาคี
เครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกจิการตำรวจ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75* 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. นำสื่อ Social media เช่น Line 
Facebook Youtube Clubhouse 
ฯลฯ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร และดำเนินงาน  
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน
อย่างเต็มศักยภาพ 

1. นำสื่อ Social media เช่น Line 
Facebook Youtube Clubhouse 
ฯลฯ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร และดำเนินงาน  
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน
อย่างเต็มศักยภาพ 

1. นำสื่อ Social media เช่น Line 
Facebook Youtube Clubhouse 
ฯลฯ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร และดำเนินงาน  
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน
อย่างเต็มศักยภาพ 

1. นำสื่อ Social media เช่น Line 
Facebook Youtube Clubhouse 
ฯลฯ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร และดำเนินงาน  
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน
อย่างเต็มศักยภาพ 

1. นำสื่อ Social media เช่น Line 
Facebook Youtube Clubhouse 
ฯลฯ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร และดำเนินงาน  
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน
อย่างเต็มศักยภาพ 

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย  
รวมถึงการฝึกอบรมทบทวนให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามโครงการ 
หรือกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบ้าน ประชาชน
ในหมู่บ้านเป้าหมาย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ตามโครงการ หรือกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบ้าน ประชาชน
ในหมู่บ้านเป้าหมาย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ตามโครงการ หรือกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบ้าน ประชาชน
ในหมู่บ้านเป้าหมาย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ตามโครงการ หรือกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบ้าน ประชาชน
ในหมู่บ้านเป้าหมาย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ตามโครงการ หรือกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 

3. หน่วยปฏิบัติบูรณาการร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ
ด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงในภัย
คุกคามทุกรูปแบบเพื่อสืบทราบปญัหา 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาบรรเทา 
ความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมลำ้ 
ในพื้นที่เป้าหมาย 

3. หน่วยปฏิบัติบูรณาการร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ
ด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงในภัย
คุกคามทุกรูปแบบเพื่อสืบทราบปญัหา 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาบรรเทา 
ความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมลำ้ 
ในพื้นที่เป้าหมาย 

3. หน่วยปฏิบัติบูรณาการร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ
ด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงในภัย
คุกคามทุกรูปแบบเพ่ือสืบทราบปญัหา 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาบรรเทา 
ความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมลำ้ 
ในพื้นที่เป้าหมาย 

3. หน่วยปฏิบัติบูรณาการร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ
ด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงในภัย
คุกคามทุกรูปแบบเพื่อสืบทราบปญัหา 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาบรรเทา 
ความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมลำ้ 
ในพื้นที่เป้าหมาย 

3. หน่วยปฏิบัติบูรณาการร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ
ด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงในภัย
คุกคามทุกรูปแบบเพื่อสืบทราบปญัหา 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาบรรเทา 
ความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมลำ้ 
ในพื้นที่เป้าหมาย 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

4. ติดตามผลการดำเนินการและมกีาร
ตรวจเยีย่มหลังการดำเนินตามกิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวเิคราะห์ 
ประเมินผลการดำเนินการ เพื่อนำผล
การวิเคราะหไ์ปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
การดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ต่อไป 

4. ติดตามผลการดำเนินการและมกีาร
ตรวจเยีย่มหลังการดำเนินตามกิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวเิคราะห์ 
ประเมินผลการดำเนินการ เพื่อนำผล 
การวิเคราะหไ์ปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
การดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ต่อไป 

4. ติดตามผลการดำเนินการและมกีาร
ตรวจเยีย่มหลังการดำเนินตามกิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวเิคราะห์ 
ประเมินผลการดำเนินการ เพื่อนำผล
การวิเคราะหไ์ปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินการสร้างการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ต่อไป 

4. ติดตามผลการดำเนินการและมกีาร
ตรวจเยีย่มหลังการดำเนินตามกิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวเิคราะห์ 
ประเมินผลการดำเนินการ เพื่อนำผล 
การวิเคราะหไ์ปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินการสร้างการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ต่อไป 

4. ติดตามผลการดำเนินการและมกีาร
ตรวจเยีย่มหลังการดำเนินตามกิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ติดตามวเิคราะห์ 
ประเมินผลการดำเนินการ เพื่อนำผล
การวิเคราะหไ์ปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
การดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ต่อไป 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          34.3389           35.3691           36.4301           37.5230           38.6487         182.3099  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การพัฒนาการให้บริการประชาชน                                                                          
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.)  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. และ ภ.1-9 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น    84,036.2142  ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80*  
(การบริการ สน./สภ.) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
ด้านการให้บริการในสถานีตำรวจ 
และระงับการแจ้งเหตุ 

1. พัฒนารูปแบบบริการของหน่วย  
สน./สภ. เพื่ออำนวยความสะดวก 
ในการให้บริการประชาชน โดยจัดสรร
รูปแบบบริการให้มีความสะดวก และ
หลากหลายความต้องการของประชาชน 

1. พัฒนารูปแบบบริการของหน่วย  
สน./สภ. เพื่ออำนวยความสะดวก 
ในการให้บริการประชาชน โดยจัดสรร
รูปแบบบริการให้มีความสะดวก และ
หลากหลายความต้องการของประชาชน 

1. พัฒนารูปแบบบริการของหน่วย  
สน./สภ. เพื่ออำนวยความสะดวก 
ในการให้บริการประชาชน โดยจัดสรร
รูปแบบบริการให้มีความสะดวก และ
หลากหลายความต้องการของประชาชน 

1. พัฒนารูปแบบบริการของหน่วย  
สน./สภ. เพื่ออำนวยความสะดวก 
ในการให้บริการประชาชน โดยจัดสรร
รูปแบบบริการให้มีความสะดวก และ
หลากหลายความต้องการของประชาชน 

2. ปรับปรุงจุดให้บริการเน้น 
ความสะดวกและลดขั้นตอน 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการอำนวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชน 

2. ปรับวิธีการทำงานโดยให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการ เพื่อสนบัสนุน 
การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคณุคา่ 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยน 
จากการทำงานด้วยมือเป็นการทำงาน 
บนระบบดจิิทัล 

2. ปรับวิธีการทำงานโดยให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการ เพื่อสนบัสนุน 
การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคณุคา่ 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยน 
จากการทำงานด้วยมือเป็นการทำงาน 
บนระบบดจิิทัล 

2. ปรับวิธีการทำงานโดยให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการ เพื่อสนบัสนุน 
การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคณุคา่ 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยน 
จากการทำงานด้วยมือเป็นการทำงาน 
บนระบบดจิิทัล 

2. ปรับวิธีการทำงานโดยให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการ เพื่อสนบัสนุน 
การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคณุคา่ 
และได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยน 
จากการทำงานด้วยมือเป็นการทำงาน 
บนระบบดจิิทัล 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

3. นำเทคโนโลยีมาเสรมิการปฏิบตัิ 
ในการขับเคลื่อนระบบงานตามภารกิจ
ของตำรวจ 

3. เช่ือมโยงและบรูณาการการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งในส่วนของข้อมูลและการปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน 

3. เช่ือมโยงและบรูณาการการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งในส่วนของข้อมูลและการปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน 

3. เช่ือมโยงและบรูณาการการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งในส่วนของข้อมูลและการปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน 

3. เช่ือมโยงและบรูณาการการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งในส่วนของข้อมูลและการปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน 

4. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 
ที่ใช้บริการบนสถานีตำรวจ เพื่อนำมา
เป็นฐานข้อมูลในการประเมินผล 
การให้บริการ 

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ ์

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ ์

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ ์

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ ์

5. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน
บนสถาน ี

5. เสริมสร้างความรู้ และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย สน./สภ. 

5. เสริมสร้างความรู้ และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย สน./สภ. 

5. เสริมสร้างความรู้ และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย สน./สภ. 

5. เสริมสร้างความรู้ และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย สน./สภ. 

6. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
บนสถานีตำรวจ เพื่อประเมินผลและ
นำมาเป็นฐานข้อมลูในการพัฒนา 
การให้บริการ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การพัฒนาการให้บริการประชาชน 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน    15,828.6051     16,303.4633     16,792.5672     17,296.3442     17,815.2345     84,036.2142  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง : การจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.)  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. และ ภ.1-9 
                              ประมาณการงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น    1,645.5534     ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

จัดหายุทโธปกรณเ์พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
ตามแผนการจัดหา 

จัดหายุทโธปกรณเ์พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
ตามแผนการจัดหา 

จัดหายุทโธปกรณเ์พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
ตามแผนการจัดหา 

จัดหายุทโธปกรณเ์พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
ตามแผนการจัดหา 

จัดหายุทโธปกรณเ์พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  
ตามแผนการจัดหา 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. วิเคราะห์ และคัดเลือก อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ในแต่ละบริบท 

1. วิเคราะห์ และคัดเลือก อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ในแต่ละบริบท 

1. วิเคราะห์ และคัดเลือก อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ในแต่ละบริบท 

1. วิเคราะห์ และคัดเลือก อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ในแต่ละบริบท 

1. วิเคราะห์ และคัดเลือก อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ในแต่ละบริบท 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 
สิ่งอุปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในแต่ละ
บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 
สิ่งอุปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในแต่ละ
บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 
สิ่งอุปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในแต่ละ
บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 
สิ่งอุปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในแต่ละ
บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง 

2. กำหนดกรอบ และวางแผน การจัดหา 
สิ่งอุปกรณ์ประจำกาย ประจำหน่วย  
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในแต่ละ
บริบท สนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

3. นำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานดา้นการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

3. นำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานดา้นการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

3. นำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานดา้นการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

3. นำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานดา้นการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

3. นำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานดา้นการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหแ้ก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการใช้อาวุธ
ยุทโธปกรณ ์

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหแ้ก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการใช้อาวุธ
ยุทโธปกรณ ์

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหแ้ก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการใช้อาวุธ
ยุทโธปกรณ ์

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหแ้ก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการใช้อาวุธ
ยุทโธปกรณ ์

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใหแ้ก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการใช้อาวุธ
ยุทโธปกรณ ์

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ      

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        309.9475         319.2459         328.8233         338.6880         348.8486       1,645.5534  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว                                                            
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ทท. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 และ บช.ทท. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น         363.8261      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน ที่เกดิกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน 5 คดี 
ต่อนักท่องเที่ยวแสนคน 

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน ที่เกดิกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน 5 คดี 
ต่อนักท่องเที่ยวแสนคน 

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน ที่เกดิกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน 5 คดี 
ต่อนักท่องเที่ยวแสนคน 

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน ที่เกดิกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน 5 คดี 
ต่อนักท่องเที่ยวแสนคน 

1. จำนวนสถิติคดีอาญาเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน ที่เกดิกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน 5 คดี 
ต่อนักท่องเที่ยวแสนคน 

2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของตำรวจ
ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของตำรวจ
ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของตำรวจ
ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของตำรวจ
ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการให้บริการของตำรวจ
ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

3. ความสำเร็จในการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวท่ีติดต่อขอรับบริการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. ความสำเร็จในการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวท่ีติดต่อขอรับบริการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. ความสำเร็จในการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวท่ีติดต่อขอรับบริการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. ความสำเร็จในการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวท่ีติดต่อขอรับบริการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. ความสำเร็จในการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวท่ีติดต่อขอรับบริการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

1. พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในยุคดิจิทัล 

1. ผลักดันการเช่ือมโยงข้อมลูกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. พัฒนากระบวนการทำงานด้าน 
การท่องเที่ยวตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

1. สนับสนุนการพัฒนาเมือง 
น่าอยู่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
 

2. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อมูลและดจิิทัลเพื่อยกระดับ 
การรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 
ด้านการท่องเที่ยวให้ทันสมัยรองรับยุค
ดิจิทัล 

2. ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และ
ชุมชน ด้านการท่องเที่ยว 

2. ออกแบบระบบปฏิบัติการ
เทคโนโลยีดิจัทลัที่ทันสมยัรองรับ 
การท่องเที่ยวในอนาคต 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 
ของศูนย์ควบคุมสั่งการอัจฉริยะ 1155 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

3. ยกระดับการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวใน
อนาคต กำหนดให้มีศูนย์ควบคุมสัง่การ
อัจฉริยะ 

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
เทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว 

3. ยกระดับมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในกิจกรรม
การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
 

3. ปรับปรุงการบรหิารจดัการด้านความ
ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

3. พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญส่ำหรับ
การท่องเที่ยวและสร้างระบบบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

4. สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

4. กำหนดมาตรฐานการให้บริการและ
มาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 

4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจดัการดา้นการ
รักษาความปลอดภัยและประชาสมัพันธ์
แก่นักท่องเที่ยว 

  

5. ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

5. พัฒนากระบวนงานสอบสวนคดีอาญา 
ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

   

6. พัฒนากระบวนงานสอบสวนคดี 
ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          68.5283           70.5841           72.7017           74.8827           77.1292         363.8261  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การรักษาความปลอดภัยและให้บริการบนขบวนรถไฟ                                                            
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(รฟ.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 และ บช.ทท.  

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น            12.1043      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

จับกุมผู้กระทำผดิบนขบวนรถไฟ และ
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 400 คดี 

จับกุมผู้กระทำผดิบนขบวนรถไฟ และ 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 420 คดี 

จับกุมผู้กระทำผดิบนขบวนรถไฟ และ 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 440 คดี 

จับกุมผู้กระทำผดิบนขบวนรถไฟ และ 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 460 คดี 

จับกุมผู้กระทำผดิบนขบวนรถไฟ และ 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 480 คดี 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟ้า ระบบ
ขนส่งทางรางในพื้นที่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟ้า ระบบขนส่ง
ทางรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟ้า ระบบขนส่ง
ทางรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟ้า ระบบขนส่ง
ทางรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
บนขบวนรถไฟ ขบวนรถไฟฟ้า ระบบขนส่ง
ทางรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย 

2. พัฒนางานป้องกันปราบปราม 
งานสืบสวน การใช้เทคโนโลย ี
ในการจับกุมโดยร่วมบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนางานป้องกันปราบปราม 
งานสืบสวน การใช้เทคโนโลย ี
ในการจับกุมโดยร่วมบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนางานป้องกันปราบปราม 
งานสืบสวน การใช้เทคโนโลย ี
ในการจับกุมโดยร่วมบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนางานป้องกันปราบปราม 
งานสืบสวน การใช้เทคโนโลย ี
ในการจับกุมโดยร่วมบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนางานป้องกันปราบปราม 
งานสืบสวน การใช้เทคโนโลย ี
ในการจับกุมโดยร่วมบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

3. เพิ่มขีดความสามารถและทักษะ 
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความชำนาญ 
ทบทวนกฎหมายระเบียบ 
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3. เพิ่มขีดความสามารถและทักษะ 
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความชำนาญ 
ทบทวนกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

3. เพิ่มขีดความสามารถและทักษะ 
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความชำนาญ 
ทบทวนกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

3. เพิ่มขีดความสามารถและทักษะ 
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความชำนาญ 
ทบทวนกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

3. เพิ่มขีดความสามารถและทักษะ 
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความชำนาญ 
ทบทวนกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
และปลอดภัย 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
และปลอดภัย 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
และปลอดภัย 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
และปลอดภัย 

4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
และปลอดภัย 

5. บูรณาการ ให้ความร่วมมือ 
สนับสนุน กับหน่วยงานข้างเคยีง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการ ให้ความร่วมมือ  
สนับสนุน กับหน่วยงานข้างเคยีง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการ ให้ความร่วมมือ  
สนับสนุน กับหน่วยงานข้างเคยีง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการ ให้ความร่วมมือ  
สนับสนุน กับหน่วยงานข้างเคยีง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. บูรณาการ ให้ความร่วมมือ  
สนับสนุน กับหน่วยงานข้างเคยีง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการบนขบวนรถไฟ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน           2.2799            2.3483            2.4187            2.4913            2.5660           12.1043  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและให้บริการบนทางหลวงแผ่นดิน            
หน่วยรับผิดชอบหลัก/ร่วม : บช.ก.(ทล.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9  ก. ทท. ปส. และ สตม. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น              43.9543      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

ผลการจับกุมการกระทำความผดิ 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผดิอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง,ความผิดที่มโีทษทางอาญา
บนทางหลวง ไม่น้อยกว่า 2,200 คด ี

ผลการจับกุมการกระทำความผดิ 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผดิอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง,ความผิดที่มโีทษทางอาญา
บนทางหลวง ไม่น้อยกว่า 2,310 คด ี

ผลการจับกุมการกระทำความผดิ 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผดิอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง,ความผิดที่มโีทษทางอาญา
บนทางหลวง ไม่น้อยกว่า 2,430 คด ี

ผลการจับกุมการกระทำความผดิ 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผดิอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง,ความผิดที่มโีทษทางอาญา
บนทางหลวง ไม่น้อยกว่า 2,550 คด ี

ผลการจับกุมการกระทำความผดิ 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวงและความผดิอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง,ความผิดที่มโีทษทางอาญา
บนทางหลวง ไม่น้อยกว่า 2,680 คด ี

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. เสริมสร้างและพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยี
งานด้านการป้องกันและปราบปราม 
รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน
หลวงและทางพิเศษต่าง ๆ ตลอดจน
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. เสริมสร้างและพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยี 
งานด้านการป้องกันและปราบปราม 
รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน
หลวงและทางพิเศษต่าง ๆ ตลอดจน
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. เสริมสร้างและพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยี 
งานด้านการป้องกันและปราบปราม 
รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน
หลวงและทางพิเศษต่าง ๆ ตลอดจน
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. เสริมสร้างและพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยี 
งานด้านการป้องกันและปราบปราม 
รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน
หลวงและทางพิเศษต่าง ๆ ตลอดจน
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. เสริมสร้างและพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยี 
งานด้านการป้องกันและปราบปราม 
รถหนักและความผิดทางอาญาบนถนน
หลวงและทางพิเศษต่าง ๆ ตลอดจน
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. ออกตรวจเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ออกตรวจเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ออกตรวจเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ออกตรวจเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ออกตรวจเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและดำเนินการตามกฎหมาย 
ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 
เกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 
เกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 
เกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนัก 
เกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุโธปกรณ์และอาคารสถานที่ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุโธปกรณ์และอาคารสถานที่ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุโธปกรณ์และอาคารสถานที่ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุโธปกรณ์และอาคารสถานที่ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุโธปกรณ์และอาคารสถานที่ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการบรรทุก
น้ำหนักเกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายกำหนด
ตามที่ได้รับมอบหมายและประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อปราบปรามการบรรทุก
น้ำหนักเกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายกำหนด
ตามที่ได้รับมอบหมายและประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
และสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อปราบปรามการบรรทุก
น้ำหนักเกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายกำหนด
ตามที่ได้รับมอบหมายและประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อปราบปรามการบรรทุก
น้ำหนักเกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายกำหนด
ตามที่ได้รับมอบหมายและประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

5. สนับสนุนการดำเนินการในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อปราบปรามการบรรทุก
น้ำหนักเกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายกำหนด
ตามที่ได้รับมอบหมายและประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและให้บริการบนทางหลวงแผ่นดิน                                  

แผนปฏิบตัิราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงนิรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน           8.2790            8.5274            8.7832            9.0467            9.3181           43.9543  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



115 
 

เรื่อง :  การบริหารจัดการจราจร                                                                                           
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผค.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 และ ก. 

 ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น               13.2708    ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  
จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ 
(Admit) เทศกาลปีใหม่ลดลง   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  
จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 
เทศกาลปีใหมล่ดลง  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถติิช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  
จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 
เทศกาลปีใหมล่ดลง  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  
จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 
เทศกาลปีใหม่ ลดลง  ไม่น้อยกว่า 5%  
เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

1. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  
จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 
เทศกาลปีใหม่ ลดลง  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาล
ปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  

จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ 

(Admit) เทศกาลสงกรานต์ลดลง  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี

ย้อนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  
จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 
เทศกาลสงกรานตล์ดลง ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถติิช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปยี้อนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  
จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 
เทศกาลสงกรานตล์ดลง ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถติิช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  
จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 
เทศกาลสงกรานตล์ดลง ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถติิช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

2. จำนวนครั้งการเกิดอุบตัิเหตุ  
จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) 
เทศกาลสงกรานตล์ดลง ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถติิช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

3. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมส่วมหมวก

นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัย เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

3. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ
เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา  ไม่สวมหมวก
นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัย เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

3. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ
เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา  ไม่สวมหมวก
นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัย เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

3. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ
เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา  ไม่สวมหมวก
นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัย เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

3. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ
เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา  ไม่สวมหมวก
นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัย เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 
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ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

4. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ

เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมส่วมหมวก

นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัย เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิต ิ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี

ย้อนหลัง 

4. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ
เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมส่วมหมวก
นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัยเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์  
เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

4. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ
เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมส่วมหมวก
นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัยเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

4. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ
เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมส่วมหมวก
นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัยเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

4. จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถ
เร็ว ขับรถในขณะเมาสุรา ไมส่วมหมวก
นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัยเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิต ิ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานข้อมูล 
สถิติอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสยีชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ในทุกระดับ เพื่อกำหนด   
ค่าเป้าหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 
สน./สภ. 

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานข้อมูล  
สถิติอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสยีชีวิต 
และผูบ้าดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ ในทุกระดับ เพื่อกำหนด  
 ค่าเป้าหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 
สน./สภ. 

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานข้อมูล  
สถิติอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสยีชีวิต 
และผูบ้าดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ ในทุกระดับ เพื่อกำหนด  
ค่าเป้าหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 
สน./สภ. 

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานข้อมูล  
สถิติอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสยีชีวิต 
และผูบ้าดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ ในทุกระดับ เพื่อกำหนด  
ค่าเป้าหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 
สน./สภ. 

1. พัฒนาและจัดเก็บระบบฐานข้อมูล  
สถิติอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสยีชีวิต 
และผูบ้าดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ ในทุกระดับ เพื่อกำหนด  
ค่าเป้าหมายในระดับ บช./ภ. บก./ภจว. 
สน./สภ. 

2. กำหนดมาตรการด้านการบังคบัใช้
กฎหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ โดยเฉพาะข้อหาขับรถเร็ว  
ขับรถในขณะเมาสรุา ไมส่วมหมวก
นิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนริภัยใหม้ี
มาตรฐานการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง 

2. กำหนดมาตรการด้านการบังคบัใช้
กฎหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ โดยเฉพาะข้อหาขับรถเร็ว  
ขับรถในขณะเมาสรุา ไมส่วมหมวกนิรภัย 
และไม่คาดเข็มขัดนริภัยใหม้ีมาตรฐาน 
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2. กำหนดมาตรการด้านการบังคบัใช้
กฎหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ โดยเฉพาะข้อหาขับรถเร็ว  
ขับรถในขณะเมาสรุา ไมส่วมหมวกนิรภัย 
และไม่คาดเข็มขัดนริภัยใหม้ีมาตรฐาน 
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2. กำหนดมาตรการด้านการบังคบัใช้
กฎหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ โดยเฉพาะข้อหาขับรถเร็ว  
ขับรถในขณะเมาสรุา ไมส่วมหมวกนิรภัย 
และไม่คาดเข็มขัดนริภัยใหม้ีมาตรฐาน 
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2. กำหนดมาตรการด้านการบังคบัใช้
กฎหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ โดยเฉพาะข้อหาขับรถเร็ว  
ขับรถในขณะเมาสรุา ไมส่วมหมวกนิรภัย 
และไม่คาดเข็มขัดนริภัยใหม้ีมาตรฐาน 
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

3. กำหนดมาตรการด้านการป้องกัน 
และลดอุบติเหตุด้วยการให้หน่วยปฏิบัติ  
ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงในระดับ สน./สภ. 
ได้แก่ บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีร้านค้าเสี่ยง 
บัญชีสถานที่เสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี 

3. กำหนดมาตรการด้านการป้องกัน 
และลดอุบติเหตุด้วยการให้หน่วยปฏิบัติ  
ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงในระดับ สน./สภ.  
ได้แก่ บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีร้านค้าเสี่ยง 
บัญชีสถานที่เสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี 

3. กำหนดมาตรการด้านการป้องกัน 
และลดอุบติเหตุด้วยการให้หน่วยปฏิบัติ  
ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงในระดับ สน./สภ.  
ได้แก่ บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีร้านค้าเสี่ยง 
บัญชีสถานที่เสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี 

3. กำหนดมาตรการด้านการป้องกัน 
และลดอุบติเหตุด้วยการให้หน่วยปฏิบัติ  
ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงในระดับ สน./สภ.  
ได้แก่ บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีร้านค้าเสี่ยง 
บัญชีสถานที่เสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี 

3. กำหนดมาตรการด้านการป้องกัน 
และลดอุบติเหตุด้วยการให้หน่วยปฏิบัติ  
ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงในระดับ สน./สภ.  
ได้แก่ บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีร้านค้าเสี่ยง 
บัญชีสถานที่เสี่ยง โดยจัดทำและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี 

4. พัฒนาฐานข้อมลู ระบบบรหิารจดัการ
ใบสั่ง (PTM) ใหส้ามารถเรยีกดสูถติ ิ
และคา่เฉลีย่ย้อนหลังได้อยา่งน้อย 3 ปี 
โดยสามารถเรียกดูข้อมลูได้ถึงระดับ  
สน./สภ. 

4. พัฒนาฐานข้อมลู ระบบบรหิารจดัการ
ใบสั่ง (PTM) ใหส้ามารถเรยีกดสูถติ ิ
และคา่เฉลีย่ย้อนหลังได้อยา่งน้อย 3 ปี 
โดยสามารถเรียกดูข้อมลูได้ถึงระดับ  
สน./สภ. 

4. พัฒนาฐานข้อมลู ระบบบรหิารจดัการ
ใบสั่ง (PTM) ใหส้ามารถเรยีกดสูถติ ิ
และคา่เฉลีย่ย้อนหลังได้อยา่งน้อย 3 ปี  
โดยสามารถเรียกดูข้อมลูได้ถึงระดับ  
สน./สภ. 

4. พัฒนาฐานข้อมลู ระบบบรหิารจดัการ
ใบสั่ง (PTM) ใหส้ามารถเรยีกดสูถติ ิ
และคา่เฉลีย่ย้อนหลังได้อยา่งน้อย 3 ปี  
โดยสามารถเรียกดูข้อมลูได้ถึงระดับ  
สน./สภ. 

4. พัฒนาฐานข้อมลู ระบบบรหิารจดัการ
ใบสั่ง (PTM) ใหส้ามารถเรยีกดสูถติ ิ
และคา่เฉลีย่ย้อนหลังได้อยา่งน้อย 3 ปี  
โดยสามารถเรียกดูข้อมลูได้ถึงระดับ  
สน./สภ. 

5. ถอดบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกจิ 
ทุกเทศกาลและนำปัจจัยความสำเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคมาใช้ในการกำหนด 
แผนของหน่วยในครั้งต่อไป 

5. ถอดบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกจิ 
ทุกเทศกาลและนำปัจจัยความสำเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคมาใช้ในการกำหนด 
แผนของหน่วยในครั้งต่อไป 

5. ถอดบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกจิ 
ทุกเทศกาลและนำปัจจัยความสำเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคมาใช้ในการกำหนด 
แผนของหน่วยในครั้งต่อไป 

5. ถอดบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกจิ 
ทุกเทศกาลและนำปัจจัยความสำเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคมาใช้ในการกำหนด 
แผนของหน่วยในครั้งต่อไป 

5. ถอดบทเรียนเมื่อเสรจ็สิ้นภารกจิ 
ทุกเทศกาลและนำปัจจัยความสำเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคมาใช้ในการกำหนด 
แผนของหน่วยในครั้งต่อไป 

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (SOP)  
ทุกขั้นตอน เช่น การตั้งจุดตรวจ  
การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  
การตรวจแอลกอฮอล ์

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (SOP)  
ทุกขั้นตอน เช่น การตั้งจุดตรวจ  
การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  
การตรวจแอลกอฮอล ์

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (SOP)  
ทุกขั้นตอน เช่น การตั้งจุดตรวจ  
การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  
การตรวจแอลกอฮอล ์

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (SOP)  
ทุกขั้นตอน เช่น การตั้งจุดตรวจ  
การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  
การตรวจแอลกอฮอล ์

6. กำหนดมาตรฐานในการปฏบิัตงิาน 
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (SOP)  
ทุกขั้นตอน เช่น การตั้งจุดตรวจ  
การออกใบสั่ง การตัดคะแนน  
การตรวจแอลกอฮอล ์
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

7. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ด้วยการอบรมและทดสอบ 
รวมทั้งคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผล
การปฏิบัตดิีเด่นเพื่อเป็นสภุาพบุรษุ
จราจร ในแตล่ะระดับเพื่อเสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ทีด่ีแก่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

7. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ด้วยการอบรมและทดสอบ 
รวมทั้งคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผล
การปฏิบัตดิีเด่นเพื่อเป็นสภุาพบุรษุ
จราจร ในแตล่ะระดับเพื่อเสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ทีด่ีแก่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

7. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ด้วยการอบรมและทดสอบ 
รวมทั้งคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผล
การปฏิบัตดิีเด่นเพื่อเป็นสภุาพบุรษุ
จราจร ในแตล่ะระดับเพื่อเสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ทีด่ีแก่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

7. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ด้วยการอบรมและทดสอบ 
รวมทั้งคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผล
การปฏิบัตดิีเด่นเพื่อเป็นสภุาพบุรษุ
จราจร ในแตล่ะระดับเพื่อเสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ทีด่ีแก่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

7. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ด้วยการอบรมและทดสอบ 
รวมทั้งคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผล
การปฏิบัตดิีเด่นเพื่อเป็นสภุาพบุรษุ
จราจร ในแตล่ะระดับเพื่อเสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ทีด่ีแก่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีงานจราจรต่าง ๆ และจดัการ
อบรมการใช้งานระบบอยา่งต่อเนือ่ง 
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
งานจราจรต่าง ๆ และจัดการอบรม 
การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบตัิงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
งานจราจรต่าง ๆ และจัดการอบรม 
การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบตัิงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
งานจราจรต่าง ๆ และจัดการอบรม 
การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบตัิงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
งานจราจรต่าง ๆ และจัดการอบรม 
การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบตัิงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. หน่วยปฏิบัติมีการประสานงานกับ
หน่วยงาน / ภาคีเครือขา่ยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในระดับพื้นท่ี เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาการจราจร
ในพื้นที่ 

9. หน่วยปฏิบัติมีการประสานงานกับ
หน่วยงาน / ภาคีเครือขา่ยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในระดับพื้นท่ี เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาการจราจร 
ในพื้นที่ 

9. หน่วยปฏิบัติมีการประสานงานกับ
หน่วยงาน / ภาคีเครือขา่ยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในระดับพื้นท่ี เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาการจราจร 
ในพื้นที่ 

9. หน่วยปฏิบัติมีการประสานงานกับ
หน่วยงาน / ภาคีเครือขา่ยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในระดับพื้นท่ี เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาการจราจร 
ในพื้นที่ 

9. หน่วยปฏิบัติมีการประสานงานกับ
หน่วยงาน / ภาคีเครือขา่ยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในระดับพื้นท่ี เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอบุัติเหตุ และปัญหาการจราจร 
ในพื้นที่ 

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 
ความประพฤติ และหน่วยปฏิบัตเิริ่มใช้
งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนวิธีการ ท่ีกำหนด   

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 
ความประพฤติ และหน่วยปฏิบัตเิริ่มใช้
งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนวิธีการ ท่ีกำหนด   

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 
ความประพฤติ และหน่วยปฏิบัตเิริ่มใช้
งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนวิธีการ ท่ีกำหนด   

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 
ความประพฤติ และหน่วยปฏิบัตเิริ่มใช้
งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนวิธีการ ท่ีกำหนด   

10. พัฒนาระบบการตดัคะแนน 
ความประพฤติ และหน่วยปฏิบัตเิริ่มใช้
งานระบบตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนวิธีการ ท่ีกำหนด   
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

11. รณรงค์และเสริมสร้างจติสำนกึใน
การขับขี่ตามกฎหมาย และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และ
เอกชน เพื่อสร้างสื่อรณรงค์และสร้าง
แนวร่วมในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

11. รณรงค์และเสริมสร้างจติสำนกึใน
การขับขี่ตามกฎหมาย และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และ
เอกชน เพื่อสร้างสื่อรณรงค์และสร้าง
แนวร่วมในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

11. รณรงค์และเสริมสร้างจติสำนกึใน
การขับขีต่ามกฎหมาย และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และ
เอกชน เพื่อสร้างสื่อรณรงค์และสร้าง
แนวร่วมในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

11. รณรงค์และเสริมสร้างจติสำนกึใน
การขับขี่ตามกฎหมาย และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และ
เอกชน เพื่อสร้างสื่อรณรงค์และสร้าง
แนวร่วมในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

11. รณรงค์และเสริมสร้างจติสำนกึใน
การขับขี่ตามกฎหมาย และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และ
เอกชน เพื่อสร้างสื่อรณรงค์และสร้าง
แนวร่วมในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

12. จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้ที่
จำเป็น และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าให้กับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ
จราจรใช้ในการปฏิบัติงาน อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

12. จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้ที่
จำเป็น และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าให้กับเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจร
ใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

12. จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้ที่
จำเป็น และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าให้กับเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจร
ใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

12. จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้ที่
จำเป็น และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าให้กับเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจร
ใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

12. จัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้ที่
จำเป็น และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
สมัยใหมม่าให้กับเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจร
ใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

13. พัฒนาการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบการแข่งขันในทางเดินรถ
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

13. พัฒนาการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบการแข่งขันในทางเดินรถ
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

13. พัฒนาการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบการแข่งขันในทางเดินรถ
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

13. พัฒนาการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบการแข่งขันในทางเดินรถ
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

13. พัฒนาการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบการแข่งขันในทางเดินรถ
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบตัิราชการ  
เรื่อง : การบริหารจัดการจราจร 

แผนปฏิบัตริาชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          13.2709           13.2708           13.2708           13.2708           13.2708           13.2708  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2.2 
การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความ
ยุติธรรม และบริการประชาชน 
เป้าหมายย่อยยุทธศาสตร์ที่ 2.2 
ประชาชนไดร้ับการอำนวยความ
ยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วย
ความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและ
เป็นธรรม 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ …* (ด้านการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม) 
 

สยศ.ตร.(ผอ.) 80 80 80 80 80 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...*  
(ด้านอำนวยความยตุิธรรม) 

สยศ.ตร.(ผอ.) 80 80 80 80 80 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่  
          1. การตรวจพิสูจน์ด้านนติิเวช                                                                                      
          2. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนติิวิทยาศาสตร์ตำรวจ             
          3. การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย                         
          4. การเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน                           
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เรื่อง :  การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช                                                                                      
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : รพ.ตร.(นต.)) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. และ สทส. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น            80.0713    ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์
ด้านนิติเวชสนับสนุนให้แก่พนักงาน
สอบสวนทันตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติเวชสนับสนุนให้แก่พนักงานสอบสวน 
ทันตามระยะเวลาที่กำหนดได ้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 91 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์ด้าน

นิติเวชสนับสนุนให้แก่พนักงานสอบสวน 

ทันตามระยะเวลาที่กำหนดได ้

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติเวชสนับสนุนให้แก่พนักงานสอบสวน 
ทันตามระยะเวลาที่กำหนดได ้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติเวชสนับสนุนให้แก่พนักงานสอบสวน 
ทันตามระยะเวลาที่กำหนดได ้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

2. ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวน
ต่อผลการตรวจพิสูจนด์้านนิตเิวชเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได ้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90* 

2. ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนต่อ
ผลการตรวจพิสูจน์ดา้นนิติเวชเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 91* 

2. ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนต่อ
ผลการตรวจพิสูจน์ดา้นนิติเวชเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92* 

2. ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนต่อ
ผลการตรวจพิสูจน์ดา้นนิติเวชเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93* 

2. ความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวนต่อ
ผลการตรวจพิสูจน์ดา้นนิติเวชเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95* 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติเวชตามมาตรฐานสากลอย่างยัง่ยืน 
เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

1. พัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติเวชตามมาตรฐานสากลอย่างยัง่ยืน 
เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

1. พัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติเวชตามมาตรฐานสากลอย่างยัง่ยืน 
เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

1. พัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติเวชตามมาตรฐานสากลอย่างยัง่ยืน 
เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

1. พัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติเวชตามมาตรฐานสากลอย่างยัง่ยืน 
เชน่ มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

2. พัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

2. พัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

2. พัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

2. พัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

2. พัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั 
นวัตกรรม 

4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั นวัตกรรม 4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั นวัตกรรม 4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั นวัตกรรม 4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั นวัตกรรม 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          15.0818           15.5343           16.0003           16.4803           16.9747           80.0713  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ                                        
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : (สพฐ.ตร.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. และ สทส. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น      1,818.7799      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์เพื่อ
รองรับการปฏริูปงานนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนดได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์เพื่อ
รองรับการปฏริูปงานนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนดได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 91 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์เพื่อ
รองรับการปฏริูปงานนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนดได ้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 92 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์เพื่อ
รองรับการปฏริูปงานนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนดได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 94 

1. การออกรายงานการตรวจพิสูจน์เพื่อ
รองรับการปฏริูปงานนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจ ที่สามารถดำเนินการได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนดได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

2. ความเชื่อมั่นของของพนักงาน
สอบสวนและประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานตรวจ
พิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียนประวัติ
อาชญากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80* 

2. ความเชื่อมั่นของของพนักงาน
สอบสวนและประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานตรวจพิสูจน์
หลักฐานและงานทะเบียนประวัต ิ
อาชญากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 81* 

2. ความเชื่อมั่นของของพนักงาน
สอบสวนและประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานตรวจพิสูจน์
หลักฐานและงานทะเบียนประวัต ิ
อาชญากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 82* 

2. ความเชื่อมั่นของของพนักงาน
สอบสวนและประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานตรวจพิสูจน์
หลักฐานและงานทะเบียนประวัต ิ
อาชญากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 84* 

2. ความเชื่อมั่นของของพนักงาน
สอบสวนและประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงานตรวจพิสูจน์
หลักฐานและงานทะเบียนประวัต ิ
อาชญากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85* 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. เพิ่มมาตรฐานและยกระดับ 
การให้บริการงานด้านพิสูจน์หลักฐาน 
และการทะเบียนประวัติอาชญากร 

1. เพิ่มมาตรฐานและยกระดับ 
การให้บริการงานด้านพิสูจน์หลักฐาน 
และการทะเบียนประวัติอาชญากร 

1. เพิ่มมาตรฐานและยกระดับ 
การให้บริการงานด้านพิสูจน์หลักฐาน 
และการทะเบียนประวัติอาชญากร 

1. เพิ่มมาตรฐานและยกระดับ 
การให้บริการงานด้านพิสูจน์หลักฐาน 
และการทะเบียนประวัติอาชญากร 

1. เพิ่มมาตรฐานและยกระดับ 
การให้บริการงานด้านพิสูจนห์ลักฐาน 
และการทะเบียนประวัติอาชญากร 

2. พัฒนาระบบพิสูจน์หลักฐาน 
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์  
บูรณาการระบบฐานข้อมูล 

2. พัฒนาระบบพิสูจน์หลักฐาน 
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร ์
บูรณาการระบบฐานข้อมูล 

2. พัฒนาระบบพิสูจน์หลักฐาน 
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์  
บูรณาการระบบฐานข้อมูล 

2. พัฒนาระบบพิสูจน์หลักฐาน 
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์  
บูรณาการระบบฐานข้อมูล 

2. พัฒนาระบบพิสูจน์หลักฐาน 
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์  
บูรณาการระบบฐานข้อมูล 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. เพิ่มมาตรฐานระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริหารทรัพยากรบคุคล 

4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั 
นวัตกรรม 

4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั นวัตกรรม 4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั นวัตกรรม 4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั นวัตกรรม 4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั นวัตกรรม 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การตรวจพิสูจน์หลกัฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        342.5755         352.8528         363.4383         374.3415         385.5717       1,818.7799  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย                                                       
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : กมค. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ปส. สตม. สกพ. ศ. สพฐ.ตร. สทส. และ สง.ก.ตร. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น           2,887.2833     ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ต้องหา ต่อการดำเนินมาตรการ
คุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ในกระบวนการยตุิธรรมของตำรวจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

1. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ต้องหา ต่อการดำเนินมาตรการ
คุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ในกระบวนการยตุิธรรมของตำรวจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

1. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ต้องหา ต่อการดำเนินมาตรการ
คุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ในกระบวนการยตุิธรรมของตำรวจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

1. ความพงึพอใจของผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ต้องหา ต่อการดำเนินมาตรการ
คุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ในกระบวนการยตุิธรรมของตำรวจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

1. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ต้องหา ต่อการดำเนินมาตรการ
คุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ในกระบวนการยตุิธรรมของตำรวจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย 
พยาน ผู้ต้องหา ต่อการไดร้ับการปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจไม่เกินร้อยละ 20 
ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย 
พยาน ผู้ต้องหา ต่อการไดร้ับการปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจไม่เกินร้อยละ 20 
ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย 
พยาน ผู้ต้องหา ต่อการไดร้ับการปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจไม่เกินร้อยละ 20 
ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย 
พยาน ผู้ต้องหา ต่อการไดร้ับการปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจไม่เกินร้อยละ 20 
ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย 
พยาน ผู้ต้องหา ต่อการไดร้ับการปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจไม่เกินร้อยละ 20 
ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. พัฒนาองค์ความรู้  มาตรฐานจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการบริการ  
เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้
พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงาน
สอบสวน ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายพิสูจน์
หลักฐานให้บริการประชาชนอย่างมือ 

1. พัฒนาองค์ความรู้  มาตรฐานจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการบริการ  เสริมสร้าง
และพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงาน
สอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่าย
กฎหมายและฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้าง 

1. พัฒนาองค์ความรู้  มาตรฐานจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการบริการ  เสริมสร้าง
และพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงาน
สอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่าย
กฎหมายและฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้าง 

1. พัฒนาองค์ความรู้  มาตรฐานจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการบริการ  เสริมสร้าง
และพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงาน
สอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่าย
กฎหมายและฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้าง 

1. พัฒนาองค์ความรู้  มาตรฐานจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการบริการ  เสริมสร้าง
และพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงาน
สอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่าย
กฎหมายและฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้บริการ
ประชาชนอย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้าง 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

อาชีพ รวมถึงสร้างระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มี
มาตรฐาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน
บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ โดยกำหนดระยะเวลา 
ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน
สอบสวนอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน
บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ โดยกำหนดระยะเวลา 
ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน
สอบสวนอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน
บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ โดยกำหนดระยะเวลา 
ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน
สอบสวนอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน
บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ โดยกำหนดระยะเวลา 
ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน
สอบสวนอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

2. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงาน
บริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ โดยกำหนดระยะเวลา 
ในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน
สอบสวนอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้า และการรับคำร้องทุกข์
กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้า และการรับคำร้องทุกข์
กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้า และการรับคำร้องทุกข์
กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้า และการรับคำร้องทุกข์
กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 

3. พัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือ
แจ้งความคืบหน้า และการรับคำร้องทุกข์
กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ  
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี 
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง 
ความเป็นธรรม (การแจ้งสิทธ ิ 
การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ  
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี  
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง 
ความเป็นธรรม (การแจ้งสิทธิ  
การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ  
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี  
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง 
ความเป็นธรรม (การแจ้งสิทธ ิ 
การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ  
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี  
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง 
ความเป็นธรรม (การแจ้งสิทธ ิ 
การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) 

4. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ  
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี  
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง 
ความเป็นธรรม (การแจ้งสิทธ ิ 
การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

5. นำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม
สมัยใหมม่าใช้ในกระบวนการบังคบัใช้
กฎหมายใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
สามารถกล่าวหาและจับกมุผู้กระทำผิด
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

5. นำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม
สมัยใหมม่าใช้ในกระบวนการบังคบัใช้
กฎหมายใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
สามารถกล่าวหาและจับกมุผู้กระทำผิด
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

5. นำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม
สมัยใหมม่าใช้ในกระบวนการบังคบัใช้
กฎหมายใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
สามารถกล่าวหาและจับกมุผู้กระทำผิด
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

5. นำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม
สมัยใหมม่าใช้ในกระบวนการบังคบัใช้
กฎหมายใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
สามารถกล่าวหาและจับกมุผู้กระทำผิด
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

5. นำเทคโนโลยีดิจิทลั และนวตักรรม
สมัยใหมม่าใช้ในกระบวนการบังคบัใช้
กฎหมายใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
สามารถกล่าวหาและจับกมุผู้กระทำผิด
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

6. ทบทวนความจำเป็นและความ
เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลำดับ
ช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มี
เนื้อหาไมจ่ำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กระบวนการทางกฎหมายโดยเพิม่ช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตัง้แต่
ต้นจนจบกระบวนการ  รวมทั้งกำหนด
วงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา 
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

6. ทบทวนความจำเป็นและความ
เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลำดับ
ช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนือ้หา 
ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ สนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการกระบวนการ 
ทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ  รวมทั้งกำหนดวงรอบ 
ในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทกุรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

6. ทบทวนความจำเป็นและความ
เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลำดับ
ช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนือ้หา 
ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ สนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการกระบวนการ 
ทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ  รวมทั้งกำหนดวงรอบ 
ในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทกุรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

6. ทบทวนความจำเป็นและความ
เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลำดับ
ช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนือ้หา 
ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ สนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการกระบวนการ 
ทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ  รวมทั้งกำหนดวงรอบ 
ในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทกุรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

6. ทบทวนความจำเป็นและความ
เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลำดับ
ช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนือ้หา 
ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ สนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการกระบวนการ 
ทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ  รวมทั้งกำหนดวงรอบ 
ในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทกุรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 
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แนวทางการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนา 
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(พ.ศ. 2569)  
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7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุตธิรรม
ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความยุติธรรมโดยไมล่่าช้า 

7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุตธิรรม 
ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความยุติธรรมโดยไมล่่าช้า 

7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุตธิรรม 
ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความยุติธรรมโดยไมล่่าช้า 

7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุตธิรรม 
ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความยุติธรรมโดยไมล่่าช้า 

7. กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุตธิรรม 
ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความยุติธรรมโดยไมล่่าช้า 

8. จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อ
คุ้มครองผู้เสียหาย ผูต้้องหา และจำเลย
เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการ
ปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยาน 
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

8. จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อคุม้ครอง
ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา และจำเลยเพือ่ให้
เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรการปฏิบตัิ 
ต่อผู้เสียหายและพยานท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น 

8. จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อคุม้ครอง
ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา และจำเลยเพือ่ให้
เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรการปฏิบตั ิ
ต่อผู้เสียหายและพยานท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น 

8. จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อคุม้ครอง
ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา และจำเลยเพือ่ให้
เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรการปฏิบตัิ 
ต่อผู้เสียหายและพยานท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น 

8. จัดให้มี/พัฒนามาตรการเพื่อคุม้ครอง
ผู้เสยีหาย ผู้ต้องหา และจำเลยเพือ่ให้
เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรการปฏิบตัิ 
ต่อผู้เสียหายและพยานท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคมุตัว

ผู้กระทำความผดิอาญา  

(Non - Custodial Measures) 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคมุตัว
ผู้กระทำความผดิอาญา  
(Non - Custodial Measures) 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคมุตัว
ผู้กระทำความผดิอาญา  
(Non - Custodial Measures) 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคมุตัว
ผู้กระทำความผดิอาญา  
(Non - Custodial Measures) 

9. พัฒนามาตรการแทนการควบคมุตัว
ผู้กระทำความผดิอาญา  
(Non - Custodial Measures) 

10. ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดย
นำระบบโทษปรับตามความสามารถใน
การชำระของผู้กระทำผดิ (Day Fines 
System) มาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

10. ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยนำ
ระบบโทษปรบัตามความสามารถในการ
ชำระของผู้กระทำผิด (Day Fines 
System) มาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

10. ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยนำ
ระบบโทษปรบัตามความสามารถในการ
ชำระของผู้กระทำผิด (Day Fines 
System) มาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

10. ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยนำ
ระบบโทษปรบัตามความสามารถในการ
ชำระของผู้กระทำผิด (Day Fines 
System) มาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

10. ปรับปรุงโทษปรับในคดีอาญาโดยนำ
ระบบโทษปรบัตามความสามารถในการ
ชำระของผู้กระทำผิด (Day Fines 
System) มาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

11. บูรณาการฐานข้อมลูเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 
ในกระบวนการยตุิธรรม เพื่อให้มขี้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. บูรณาการฐานข้อมลูเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 
ในกระบวนการยตุิธรรม เพื่อให้มขี้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. บูรณาการฐานข้อมลูเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 
ในกระบวนการยตุิธรรม เพื่อให้มขี้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. บูรณาการฐานข้อมลูเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 
ในกระบวนการยตุิธรรม เพื่อให้มขี้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. บูรณาการฐานข้อมลูเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 
ในกระบวนการยตุิธรรม เพื่อให้มขี้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนา 
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12. วางกฎเกณฑ์ให้การสอบสวน
ดำเนินไปโดยไม่จำต้องใช้มาตรการที่
กระทบสิทธิเสรภีาพของผู้ต้องหาหรือ
จำเลย เช่น การตรวจค้น ยึดทรัพย์สิน 
จับกุม และขัง เว้นแตม่ีความจำเปน็
อย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้และให้ใช้มาตรการ
เช่นว่านั้นเพียงเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึง
ความเดือดร้อนทุกข์ยากของผู้ต้องหา  
และจำเลยด้วย 

12. วางกฎเกณฑ์ให้การสอบสวนดำเนิน
ไปโดยไมจ่ำต้องใช้มาตรการที่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย 
เช่น การตรวจค้น ยดึทรัพยส์ิน  
จับกุม และขัง เว้นแตม่ีความจำเปน็ 
อย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้และให้ใช้มาตรการ 
เช่นว่านั้นเพียงเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึง 
ความเดือดร้อนทุกข์ยากของผู้ต้องหา  
และจำเลยด้วย 

12. วางกฎเกณฑ์ให้การสอบสวนดำเนิน
ไปโดยไมจ่ำต้องใช้มาตรการที่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย 
เช่น การตรวจค้น ยดึทรัพยส์ิน  
จับกุม และขัง เว้นแตม่ีความจำเปน็ 
อย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้และให้ใช้มาตรการ 
เช่นว่านั้นเพียงเท่าที่จำเปน็โดยคำนึงถึง 
ความเดือดร้อนทุกข์ยากของผู้ต้องหา  
และจำเลยด้วย 

12. วางกฎเกณฑ์ให้การสอบสวนดำเนิน
ไปโดยไมจ่ำต้องใช้มาตรการที่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย 
เช่น การตรวจค้น ยดึทรัพยส์ิน  
จับกุม และขัง เว้นแตม่ีความจำเปน็ 
อย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้และให้ใช้มาตรการ 
เช่นว่านั้นเพียงเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึง 
ความเดือดร้อนทุกข์ยากของผู้ต้องหา  
และจำเลยด้วย 

12. วางกฎเกณฑ์ให้การสอบสวนดำเนิน
ไปโดยไมจ่ำต้องใช้มาตรการที่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย 
เช่น การตรวจค้น ยดึทรัพยส์ิน  
จับกุม และขัง เว้นแตม่ีความจำเปน็ 
อย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้และให้ใช้มาตรการ 
เช่นว่านั้นเพียงเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึง 
ความเดือดร้อนทุกข์ยากของผู้ต้องหา  
และจำเลยด้วย 

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 
และขังผู้ต้องหาระหว่างการพิจารณา 
ให้เหมาะสม มีความปลอดภัย 
และสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 
และขังผู้ต้องหาระหว่างการพิจารณา 
ให้เหมาะสม มีความปลอดภัย 
และสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 
และขังผู้ต้องหาระหว่างการพิจารณา 
ให้เหมาะสม มีความปลอดภัย 
และสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 
และขังผู้ต้องหาระหว่างการพิจารณา 
ให้เหมาะสม มีความปลอดภัย 
และสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

13. ปรับปรุงสถานท่ีควบคุม 
และขังผู้ต้องหาระหว่างการพิจารณา 
ให้เหมาะสม มีความปลอดภัย 
และสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

14. ให้มีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ
การควบคุมและขัง ท้ังในระดับภายใน
หน่วยงานและจากกลไกท่ีเป็นอิสระอื่น 

14. ให้มีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ
การควบคุมและขัง ท้ังในระดับภายใน
หน่วยงานและจากกลไกท่ีเป็นอิสระอื่น 

14. ให้มีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ
การควบคุมและขัง ท้ังในระดับภายใน
หน่วยงานและจากกลไกท่ีเป็นอิสระอื่น 

14. ให้มีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ
การควบคุมและขัง ท้ังในระดับภายใน
หน่วยงานและจากกลไกท่ีเป็นอิสระอื่น 

14. ให้มีกลไกตรวจตราและตรวจสอบ
การควบคุมและขัง ท้ังในระดับภายใน
หน่วยงานและจากกลไกท่ีเป็นอิสระอื่น 

15. ให้มีการใช้เทคโนโลยโีดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง
สามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่าง
ต่อเนื่องในการกำกับดูแลการตรวจค้น 
จับกุม สอบสวน ช้ีตัว ผูต้้องหาหรอื
จำเลย 

15. ให้มีการใช้เทคโนโลยโีดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง
สามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างตอ่เนื่อง
ในการกำกับดูแลการตรวจค้น จับกุม 
สอบสวน ช้ีตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลย 

15. ให้มีการใช้เทคโนโลยโีดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง
สามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างตอ่เนื่อง
ในการกำกับดูแลการตรวจค้น จับกุม 
สอบสวน ช้ีตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลย 

15. ให้มีการใช้เทคโนโลยโีดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง
สามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างตอ่เนื่อง
ในการกำกับดูแลการตรวจค้น จับกุม 
สอบสวน ช้ีตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลย 

15. ให้มีการใช้เทคโนโลยโีดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การบันทึกภาพและเสียง
สามารถนำออกถ่ายทอดได้อย่างตอ่เนื่อง
ในการกำกับดูแลการตรวจค้น จับกุม 
สอบสวน ช้ีตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลย 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

16. ให้มีฐานข้อมูลสำหรับการติดตาม 
กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน
ชันสูตรพลิกศพ แล้วรายงานต่อกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

16. ให้มีฐานข้อมูลสำหรับการติดตาม 
กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน
ชันสูตรพลิกศพ แล้วรายงานต่อกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

16. ให้มีฐานข้อมูลสำหรับการติดตาม 
กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน
ชันสูตรพลิกศพ แล้วรายงานต่อกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

16. ให้มีฐานข้อมูลสำหรับการติดตาม 
กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน
ชันสูตรพลิกศพ แล้วรายงานต่อกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

16. ให้มีฐานข้อมูลสำหรับการติดตาม 
กรณีวสิามัญฆาตกรรม และสำนวน
ชันสูตรพลิกศพ แล้วรายงานต่อกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ

17. พัฒนากฎเกณฑ์และมาตรการ
ปกป้องสิทธิในช่ือเสียงและความเป็น
ส่วนตัวของผู้ต้องหาและจำเลยใหส้มดลุ
กับประโยชน์สาธารณะ รวมถึงห้ามมิให้
นำตัวผู้ต้องหา มาแถลงข่าว 
ต่อสื่อมวลชน 

17. พัฒนากฎเกณฑ์และมาตรการ
ปกป้องสิทธิในช่ือเสียงและความเป็น
ส่วนตัวของผู้ต้องหาและจำเลยใหส้มดลุ
กับประโยชน์สาธารณะ รวมถึงห้ามมิให้
นำตัวผู้ต้องหา มาแถลงข่าว 
ต่อสื่อมวลชน 

17. พัฒนากฎเกณฑ์และมาตรการ
ปกป้องสิทธิในช่ือเสียงและความเป็น
ส่วนตัวของผู้ต้องหาและจำเลยใหส้มดลุ
กับประโยชน์สาธารณะ รวมถึงห้ามมิให้
นำตัวผู้ต้องหา มาแถลงข่าว 
ต่อสื่อมวลชน 

17. พัฒนากฎเกณฑ์และมาตรการ
ปกป้องสิทธิในช่ือเสียงและความเป็น
ส่วนตัวของผู้ต้องหาและจำเลยใหส้มดลุ
กับประโยชน์สาธารณะ รวมถึงห้ามมิให้
นำตัวผู้ต้องหา มาแถลงข่าว 
ต่อสื่อมวลชน 

17. พัฒนากฎเกณฑ์และมาตรการ
ปกป้องสิทธิในช่ือเสียงและความเป็น
ส่วนตัวของผู้ต้องหาและจำเลยใหส้มดลุ
กับประโยชน์สาธารณะ รวมถึงห้ามมิให้
นำตัวผู้ต้องหา มาแถลงข่าว 
ต่อสื่อมวลชน 

18. ให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิสูจน์ความผดิหรือความบริสุทธ์ิ
ของผู้ต้องหาในการนี้ให้จัดให้มรีะบบ
หรือหน่วยงานในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อพิสจูน์ความบรสิุทธ์ิ
ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนาย 
ความร้องขอ ซึ่งรวมถึงการตรวจ  
ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย 

18. ให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิสูจน์ความผดิหรือความบริสุทธ์ิ
ของผู้ต้องหาในการนี้ให้จัดให้มรีะบบ
หรือหน่วยงานในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อพิสจูน์ความบรสิุทธ์ิ
ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนาย 
ความร้องขอ ซึ่งรวมถึงการตรวจ  
ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย 

18. ให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิสูจน์ความผดิหรือความบริสุทธ์ิ
ของผู้ต้องหาในการนี้ให้จัดให้มรีะบบ
หรือหน่วยงานในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อพิสจูน์ความบรสิุทธ์ิ
ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนาย 
ความร้องขอ ซึ่งรวมถึงการตรวจ  
ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย 

18. ให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิสูจน์ความผดิหรือความบริสุทธ์ิ
ของผู้ต้องหาในการนี้ให้จัดให้มรีะบบ
หรือหน่วยงานในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อพิสจูน์ความบรสิุทธ์ิ
ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนาย 
ความร้องขอ ซึ่งรวมถึงการตรวจ  
ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย 

18. ให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิสูจน์ความผดิหรือความบริสุทธ์ิ
ของผู้ต้องหาในการนี้ให้จัดให้มรีะบบ
หรือหน่วยงานในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อพิสจูน์ความบรสิุทธ์ิ
ของจำเลยตามที่จำเลยหรือทนาย 
ความร้องขอ ซึง่รวมถึงการตรวจ  
ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

19. เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์
ทุกคนต้องมีอิสระในการทำงาน 
เพื่อแสวงหาความจริง และ
พยานหลักฐานท้ังหมดที่หาได้ต้องได้รับ
การพิจารณาตลอดกระบวนการ 
จนถึงช้ันศาลโดยครบถ้วน 

19. เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์
ทุกคนต้องมีอิสระในการทำงาน 
เพื่อแสวงหาความจริง และ
พยานหลักฐานท้ังหมดที่หาได้ต้องได้รับ
การพิจารณาตลอดกระบวนการ 
จนถึงช้ันศาลโดยครบถ้วน 

19. เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์
ทุกคนต้องมีอิสระในการทำงาน 
เพื่อแสวงหาความจริง และ
พยานหลักฐานท้ังหมดที่หาได้ต้องได้รับ
การพิจารณาตลอดกระบวนการ 
จนถึงช้ันศาลโดยครบถ้วน 

19. เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์
ทุกคนต้องมีอิสระในการทำงาน 
เพื่อแสวงหาความจริง และ
พยานหลักฐานท้ังหมดที่หาได้ต้องได้รับ
การพิจารณาตลอดกระบวนการ 
จนถึงช้ันศาลโดยครบถ้วน 

19. เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐานรวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์
ทุกคนต้องมีอิสระในการทำงาน 
เพื่อแสวงหาความจริง และ
พยานหลักฐานท้ังหมดที่หาได้ต้องได้รับ
การพิจารณาตลอดกระบวนการ 
จนถึงช้ันศาลโดยครบถ้วน 

 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        543.8330         560.1480         576.9524         594.2610         612.0888       2,887.2833  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผอ.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. และ ภ.1-9 

                                                                                      ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น      2,681.1136    ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

1. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

1. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

1. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

1. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 1 คดี
ประเภทอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวญัได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79 ของคดีที่รบัแจ้ง 

2. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและ
เพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73  
ของคดีที่รับแจ้ง   

2. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73  
ของคดีที่รับแจ้ง   

2. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73  
ของคดีที่รับแจ้ง   

2. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73  
ของคดีที่รับแจ้ง   

2. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 2 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 
และเพศได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 
ของคดีที่รับแจ้ง   

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของคดีที่รบัแจ้ง   

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของคดีที่รบัแจ้ง   

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของคดีที่รบัแจ้ง   

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของคดีที่รบัแจ้ง   

3. จับกุมผู้กระทำผิดกลุ่มที่ 3 คดี
ประเภทที่เกี่ยวกับทรัพยไ์ด้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของคดีที่รบัแจ้ง   

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากร ดา้นการสืบสวน ให้มีความ
พร้อมต่อการปฏิบัติงานและทันตอ่ 
การเปลีย่นแปลง ในด้านตา่ง ๆ   

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบคุลากร 
ด้านการสืบสวน ให้มีความพร้อม 
ต่อการปฏิบตัิงานและทันต่อ 
การเปลีย่นแปลง ในด้านตา่ง ๆ   

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบคุลากร 
ด้านการสืบสวน ให้มีความพร้อม 
ต่อการปฏิบตัิงานและทันต่อ 
การเปลีย่นแปลง ในด้านตา่ง ๆ   

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบคุลากร 
ด้านการสืบสวน ให้มีความพร้อม 
ต่อการปฏิบตัิงานและทันต่อ 
การเปลีย่นแปลง ในด้านตา่ง ๆ   

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบคุลากร 
ด้านการสืบสวน ให้มีความพร้อม 
ต่อการปฏิบตัิงานและทันต่อ 
การเปลีย่นแปลง ในด้านตา่ง ๆ   
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569)  

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570)  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้าน 
การสืบสวนให้ทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และตอบสนองความแตกต่าง 
ของแต่ละพื้นท่ีได้อยา่งเหมาะสม  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้าน 
การสืบสวนให้ทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และตอบสนองความแตกต่าง 
ของแต่ละพื้นท่ีได้อยา่งเหมาะสม  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้าน 
การสืบสวนให้ทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และตอบสนองความแตกต่าง 
ของแต่ละพื้นท่ีได้อยา่งเหมาะสม  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้าน 
การสืบสวนให้ทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และตอบสนองความแตกต่าง 
ของแต่ละพื้นท่ีได้อยา่งเหมาะสม  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้าน 
การสืบสวนให้ทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และตอบสนองความแตกต่าง 
ของแต่ละพื้นท่ีได้อยา่งเหมาะสม  

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านสืบสวนและผลการจับกมุในพ้ืน 
ที่อย่างต่อเนื่อง 

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านสืบสวนและผลการจับกมุในพ้ืน 
ที่อย่างต่อเนื่อง 

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านสืบสวนและผลการจับกมุในพ้ืน 
ที่อย่างต่อเนื่อง 

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านสืบสวนและผลการจับกมุในพ้ืน 
ที่อย่างต่อเนื่อง 

3. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดผลการปฏิบตัิในการดำเนินงาน
ด้านสืบสวนและผลการจับกมุในพ้ืน 
ที่อย่างต่อเนื่อง 

4. แสวงหาความร่วมมือจากทุกองค์กร 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการ
ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน 

4. แสวงหาความร่วมมือจากทุกองค์กร 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการปฏบิัติงาน
ด้านการสืบสวน 

4. แสวงหาความร่วมมือจากทุกองค์กร 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการปฏบิัติงาน
ด้านการสืบสวน 

4. แสวงหาความร่วมมือจากทุกองค์กร 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการปฏบิัติงาน
ด้านการสืบสวน 

4. แสวงหาความร่วมมือจากทุกองค์กร 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการปฏบิัติงาน
ด้านการสืบสวน 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การเพ่ิมประสิทธิภาพงานสืบสวน 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        505.0000         520.1500         535.7545         551.8271         568.3819       2,681.1136  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ        400.0000         412.0000         424.3600         437.0908         450.2035       2,123.6543  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

สนับสนุนการป้องกันและแกไ้ขปญัหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้ดีขึน้ 

ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบตัิงานของตำรวจในการ 

เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณเ์กี่ยวกับความมั่นคง ของรัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ …* 

สยศ.ตร.(ผค.) 80 80 80 80 80 

จำนวนคดีด้านความมั่นคงลดลงเมือ่เทียบกับ 3 ปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ … สยศ.ตร.(ผค.) 5 5 5 5 5 

จำนวนเหตรุุนแรงลดลง เทียบกับป ี2560  ร้อยละ … สยศ.ตร.(ผค.) 60   60   60   60   60   

ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง ... คด ี สยศ.ตร.(ผอ.) 12,613 8,400 8,820 9,260 9,720 

ร้อยละ ... ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรยีบเทียบกับปริมาณยาเสพติด 
ที่จับกุมทั้งประเทศ  

สยศ.ตร.(ผอ.) 75 75 75 75 75 

เจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สยศ.ตร.(ผค.) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษ 

 



135 
 

 

        

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3.1 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3.1 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาความมั่นคงชายแดนและตรวจสอบ  
คัดกรอง ปราบปรามคนตา่งด้าวไม่พึงปรารถนาดีขึ้น 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนบรรลเุป้าหมาย 
ร้อยละ ... 

สยศ.ตร.(ผค.) 
 

80 80 80 80 80 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่  
    1. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 
    2. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 
    3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 
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เรื่อง :  การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน  
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ตชด. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส.  ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. สบร. และ บ.ตร. 

                                                                       ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น         12,589.7560       ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรม
เฝ้าระวังและแก้ไขปญัหา สถานการณ์
ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า 4,800 
หมู่บ้าน ตามสถานการณ์และตามที่
หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 
ในปี 2566 

1. หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรม 
เฝ้าระวังและแก้ไขปญัหา สถานการณ์
ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า 5,100 
หมู่บ้าน ตามสถานการณ์และตามที่
หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 
ในปี 2567 

1. หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรม 
เฝ้าระวังและแก้ไขปญัหา สถานการณ์
ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า 5,400 
หมู่บ้าน ตามสถานการณ์และตามที่
หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 
ในปี 2568 

1. หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรม 
เฝ้าระวังและแก้ไขปญัหา สถานการณ์
ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า 5,700 
หมู่บ้าน ตามสถานการณ์และตามที่
หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 
ในปี 2569 

1. หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรม 
เฝ้าระวังและแก้ไขปญัหา สถานการณ์
ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า 6,000 
หมู่บ้าน ตามสถานการณ์และตามที่
หน่วยควบคุมทางยุทธการมอบหมาย 
ในปี 2570 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝา้ระวัง
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70* 

2. ความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิงานของตำรวจในการ 
เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ชายแดน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75* 

2. ความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิงานของตำรวจในการ 
เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ชายแดน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิงานของตำรวจในการ 
เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ชายแดน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85* 

2. ความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิงานของตำรวจในการ 
เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ชายแดน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90* 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. บูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร และพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
คุกคามชายแดนกับหน่วยงาน 
ความมั่นคงของประเทศรอบ 

1. บูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร และพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
คุกคามชายแดนกับหน่วยงาน 
ความมั่นคงของประเทศรอบ 

1. บูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร และพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
คุกคามชายแดนกับหน่วยงาน 
ความมั่นคงของประเทศรอบ 

1. บูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร และพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
คุกคามชายแดนกับหน่วยงาน 
ความมั่นคงของประเทศรอบ 

1. บูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร และพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย
คุกคามชายแดนกับหน่วยงาน 
ความมั่นคงของประเทศรอบ 

 



137 
 

 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาชนชายแดน  รร.ตชด. 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รอบท่ีตั้ง
หน่วยและ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศรอบบ้านในระดับพื้นท่ีเสริม
ความมั่นคงในพ้ืนท่ีชายแดน 

2. ขยายความร่วมมือและการมสี่วนร่วม
ของเครือข่ายประชาชนชายแดน  รร.
ตชด. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
รอบที่ตั้งหน่วย และ ขยายการสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้าน
ในระดับพื้นท่ีเพื่อเสริมความมั่นคง 
ในพื้นที่ชายแดน 

2. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาชนชายแดน  รร.ตชด. หนว่ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รอบที่ตั้ง รร.ตชด.
และ ดำรงรักษาความสัมพันธ์อันดกีับ
ประเทศรอบบ้านในระดับพื้นท่ี  
เพื่อเสรมิความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 

2. ขยายความร่วมมือและการมสี่วนร่วม
ของเครือข่ายประชาชนชายแดน  รร.
ตชด. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
รอบที่ตั้ง รร.ตชด. และ และดำรงรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศรอบบ้าน
ในระดับพื้นท่ี เพื่อเสริมความมั่นคง 
ในพื้นที่ชายแดน 

2. ดำรงความต่อเนื่องในความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาชนชายแดน  รร.ตชด. หนว่ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน  และ ความสมัพันธ์
อันดีกับประเทศรอบบ้านในระดับพื้นที่
จังหวัดชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคง 
ในพื้นที่ชายแดน 

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ
ของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนตาม
แนวชายแดนตามสถานการณ์ปี 2566 

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนตาม
แนวชายแดนตามสถานการณ์ปี 2567 

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนตาม
แนวชายแดนตามสถานการณ์ปี 2568 

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนตาม
แนวชายแดนตามสถานการณ์ปี 2569 

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนตาม 
แนวชายแดนตามสถานการณ์ปี 2570 

4. เฝ้าระวังรักษาสถานการณ์ชายแดน
และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม
สถานการณ์ปี 2566 

4. เฝ้าระวังรักษาสถานการณ์ชายแดน
และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม
สถานการณ์ปี 2567 

4. เฝ้าระวังรักษาสถานการณ์ชายแดน
และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม
สถานการณ์ปี 2568 

4. เฝ้าระวังรักษาสถานการณ์ชายแดน
และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม
สถานการณ์ปี 2569 

4. เฝ้าระวังรักษาสถานการณ์ชายแดน
และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม
สถานการณ์ปี 2570 

5. สร้างความร่วมมือกับประเทศรอบ
บ้านด้านการข่าว และการลาดตระเวน
ร่วมเสริมประสิทธิภาพการสกัดกัน้ และ
ป้องปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ผ่านช่องทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีชายแดน  

5. ขยายความร่วมมือกับประเทศรอบ
บ้านด้านการข่าว และการลาดตระเวน
ร่วมเสริมประสิทธิภาพการสกัดกัน้ และ
ป้องปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน 

5. ขยายความร่วมมือกับประเทศรอบ
บ้านด้านการข่าว และการลาดตระเวน
ร่วมเสริมประสิทธิภาพการสกัดกัน้ และ
ป้องปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน 

5. ดำรงรักษาความต่อเนื่องในความ
ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านด้านการข่าว 
และการลาดตระเวนร่วมเสริม
ประสิทธิภาพการสกัดกั้น และป้องปราม
การลักลอบหลบหนเีข้าเมือง 
ผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน 

5. ดำรงรักษาความต่อเนื่องในความ
ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านด้านการข่าว 
และการลาดตระเวนร่วมเสริม
ประสิทธิภาพการสกัดกั้น และป้องปราม
การลักลอบหลบหนเีข้าเมือง 
ผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

6. จัดทำระบบฐานข้อมลูกลางของ
หน่วย สนันสนุนงานความมั่นคง
ชายแดน 

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ
หน่วย สนันสนุนงานความมั่นคงชายแดน 

6. เชื่อมโยงระบบฐานข้อมลูกลางของ
หน่วย กับหน่วยงานภายในหน่วย 
สนันสนุนงานความมั่นคงชายแดน 

6. เชื่อมโยงระบบฐานข้อมลูกลางของ
หน่วย กับหน่วยงานความมั่นคงภายนอก 
สนันสนุนงานความมั่นคงชายแดน 

6. ขยายการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูล
กลางของหน่วย กับหน่วยงานความ
มั่นคงภายนอก สนันสนุนงานความมั่นคง
ชายแดน 

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหม่ด้าน
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์ 
และระบบการสื่อสารให้เท่าทัน
สถานการณ์และภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ในพื้นที่ชายแดนเฝ้าระวังสูงสุด 

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหม่ด้าน
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์ 
ระบบการสื่อสารให้เท่าทันสถานการณ์
และภยัคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหม่ด้าน
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์ 
ระบบการสื่อสารให้เท่าทันสถานการณ์
และภยัคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคเหนือ 

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหม่ด้าน
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์ 
ระบบการสื่อสารให้เท่าทันสถานการณ์
และภยัคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคตะวันตก-ภาคตะวันออก 

7. จัดหาเทคโนโลยสีมัยใหม่ด้าน
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์ 
ระบบการสื่อสารให้เท่าทันสถานการณ์
และภยัคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน      2,371.3381       2,442.4782       2,515.7526       2,591.2252       2,668.9619     12,589.7560  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา   
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สตม. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ส. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. และ บ.ตร. 

                                             ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น         386.7589      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. จับกุมคนต่างด้าวท่ีตรวจพบ 
จากบัญชีบุคคลต้องห้ามเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้ ร้อยละ 100 
 

1. สกัดกั้น ตรวจสอบ คัดกรอง และ
จับกุมคนต่างด้าวท่ีตรวจพบจากบญัชี
ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไมใ่ห้เข้า
มาในราชอาณาจักรได้ ร้อยละ 100 

1. สกัดกั้น ตรวจสอบ คัดกรอง และ
จับกุมคนต่างด้าวท่ีตรวจพบจากบญัชี
ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไมใ่ห้เข้า
มาในราชอาณาจักรได้ ร้อยละ 100 

1. สกัดกั้น ตรวจสอบ คัดกรอง และ
จับกุมคนต่างด้าวท่ีตรวจพบจากบญัชี
ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไมใ่ห้เข้า
มาในราชอาณาจักรได้ ร้อยละ 100 

1. สกัดกั้น ตรวจสอบ คัดกรอง และ
จับกุมคนต่างด้าวท่ีตรวจพบจากบญัชี
ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไมใ่ห้เข้า
มาในราชอาณาจักรได้ ร้อยละ 100 

2. ผลักดันคนต่างด้าวที่กระทำผิด
กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 
ไม่น้อยกว่า 100,000 คน 

2. ผลักดันคนต่างด้าวที่กระทำผิด
กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด ร้อยละ 100 

2. ผลักดันคนต่างด้าวที่กระทำผิด
กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด ร้อยละ 100 

2. ผลักดันคนต่างด้าวที่กระทำผิด
กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด ร้อยละ 100 

2. ผลักดันคนต่างด้าวที่กระทำผิด
กฎหมายออกนอกราชอาณาจักร 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด ร้อยละ 100 

3. ความพึงพอใจของคนต่างด้าว 
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ด้านงานบริการ 
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

3. ความพึงพอใจของคนต่างด้าว 
ต่อการปฏิบตัิงานด้านการบริการ  
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.5* 

3. ความพึงพอใจของคนต่างด้าว 
ต่อการปฏิบตัิงานด้านการบริการ  
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81* 

3. ความพึงพอใจของคนต่างด้าว 
ต่อการปฏิบตัิงานด้านการบริการ  
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.5* 

3. ความพึงพอใจของคนต่างด้าว 
ต่อการปฏิบตัิงานด้านการบริการ  
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82* 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมือง
ให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลคนเข้าเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการยกระดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจ 
คนเข้าเมือง ให้ครอบคลุมทุกหน้างาน
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมือง 
ให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลคนเข้าเมืองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานตรวจคนเข้าเมือง ให้ครอบคลมุ 
ทุกหน้างานของสำนักงาน 
ตรวจคนเข้าเมือง 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมือง 
ให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลคนเข้าเมืองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานตรวจคนเข้าเมือง ให้ครอบคลมุ 
ทุกหน้างานของสำนักงาน 
ตรวจคนเข้าเมือง 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมือง 
ให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลคนเข้าเมืองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานตรวจคนเข้าเมือง ให้ครอบคลมุ 
ทุกหน้างานของสำนักงาน 
ตรวจคนเข้าเมือง 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมือง 
ให้ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลคนเข้าเมืองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
โดยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานตรวจคนเข้าเมือง ให้ครอบคลมุ 
ทุกหน้างานของสำนักงาน 
ตรวจคนเข้าเมือง 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าเมืองและพำนักอยู่ใน
ราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด  
รวมทั้ง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การเดินทางเข้าเมืองวิถีใหม่ 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการเข้าเมืองและพำนักอยู่ใน
ราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด  
รวมทั้ง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับรูปแบบ 
การเดินทางเข้าเมืองวิถีใหม่ 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการเข้าเมืองและพำนักอยู่ใน
ราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด  
รวมทั้ง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับรูปแบบ 
การเดินทางเข้าเมืองวิถีใหม่ 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการเข้าเมืองและพำนักอยู่ใน
ราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด  
รวมทั้ง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับรูปแบบ 
การเดินทางเข้าเมืองวิถีใหม่ 

2. ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการเข้าเมืองและพำนักอยู่ใน
ราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด  
รวมทั้ง เสนอปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับรูปแบบ 
การเดินทางเข้าเมืองวิถีใหม่ 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และ
วิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คัด
กรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไมพ่ึง
ปรารถนา ให้มีมาตรฐานและเป็นไป
ตามหลักสากล 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คดักรอง 
ปราบปรามคนต่างดา้วท่ีไม่พึงปรารถนา 
ให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากล 
 

3. พัฒนาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คดักรอง 
ปราบปรามคนต่างดา้วท่ีไม่พึงปรารถนา 
ให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากล 
 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คดักรอง 
ปราบปรามคนต่างดา้วท่ีไม่พึงปรารถนา 
ให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากล 
 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และวิธีการ
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คดักรอง 
ปราบปรามคนต่างดา้วท่ีไม่พึงปรารถนา 
ให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากล 
 

4. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
อาคารสถานท่ี เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการ 

4. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
อาคารสถานท่ี เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการ 

4. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
อาคารสถานท่ี เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการ 

4. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
อาคารสถานท่ี เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการ 

4. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
อาคารสถานท่ี เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการ
บริหารจดัการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ตามที่ได้รับมอบหมายและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานความมัน่คง 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแกไ้ขปญัหา 
ผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหาร
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ตามที่ได้รับ
มอบหมายและประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวขอ้ง  
เพื่อบูรณาการแก้ไขปญัหาผู้หลบหนี 
เข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหาร
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ตามที่ได้รับ
มอบหมายและประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวขอ้ง  
เพื่อบูรณาการแก้ไขปญัหาผู้หลบหนี 
เข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหาร
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ตามที่ได้รับ
มอบหมายและประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวขอ้ง  
เพื่อบูรณาการแก้ไขปญัหาผู้หลบหนี 
เข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 

5. สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหาร
จัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ตามที่ได้รับ
มอบหมายและประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวขอ้ง  
เพื่อบูรณาการแก้ไขปญัหาผู้หลบหนี 
เข้าเมืองอย่างเป็นระบบ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          72.8478           75.0332           77.2842           79.6028           81.9908         386.7589  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(รน.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.ก.(รน.) 
                                                                                                                                 ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น           1,498.0385     ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ
ในเขตน่านน้ำ 50,000 ครั้ง/ปี 

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ 
ในเขตน่านน้ำ 60,000 ครั้ง/ปี 

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ 
ในเขตน่านน้ำ 80,000 ครั้ง/ป ี

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ 
ในเขตน่านน้ำ 80,000 ครั้ง/ปี 

1. ออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ 
ในเขตน่านน้ำ 80,000 ครั้ง/ปี 

 2. ความเชื่อมั่นของหน่วยร่วมออกตรวจ
ดูแลและรักษาความสงบในเขตนา่นน้ำ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความเชื่อมั่นของหน่วยร่วมออกตรวจ
ดูแลและรักษาความสงบในเขตนา่นน้ำ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความเชื่อมั่นของหน่วยร่วมออกตรวจ
ดูแลและรักษาความสงบในเขตนา่นน้ำ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความเชื่อมั่นของหน่วยร่วมออกตรวจ
ดูแลและรักษาความสงบในเขตนา่นน้ำ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. เสริมสร้างและพัฒนา เพิ่มเทคโนโลยี
ในระบบตรวจการณ์ ตลอดจนปรบัปรุง
หลักสตูรการฝึกอบรมปฏิบตัิการทาง
เรือให้มีประสิทธิภาพ  

1. เสริมสร้างและพัฒนา อาคาร
สถานท่ี เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี ใน
ระบบตรวจการณ์ ตลอดจนขยาย
ขอบเขตสถานท่ีฝึกอบรม ให้มี
ประสิทธิภาพ  
 

1. เสริมสร้างและพัฒนาฐานข้อมลู  
ในระบบตรวจการณ์ ตลอดจนขยาย
ขอบเขตสถานท่ีฝึกอบรม อุปกรณแ์ละ
เครื่องมือในการปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. สามารถนำข้อมลู มาวิเคราะห์รวมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความ
มั่นคงทางทะเลทุกมิติ ตลอดจนขยาย
ขอบเขตสถานท่ีฝึกอบรม อุปกรณแ์ละ
เครื่องมือในการปฏิบตัิงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. สามารถนำข้อมลู มาวิเคราะห์  
รวมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางทะเลทุกมิติ ในระบบ
ตรวจการณ์ ตลอดจนขยายขอบเขต
สถานท่ีฝึกอบรม อุปกรณ์และเครือ่งมือ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

2. ออกตรวจเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำ  

2. เพิ่มการออกตรวจเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ของประชาชนในเขตน่านน้ำ  

2. เพิ่มการออกตรวจเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ของประชาชนในเขตน่านน้ำ  

2. ยกระดับความร่วมมือในการออก
ตรวจเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและดูแลรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ของประชาชนในเขตน่านน้ำ  

2. สร้างเครือข่าย ออกตรวจเพื่อปอ้งกัน
และปราบปรามอาชญากรรม และดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำ  
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

3. ร่วมตรวจการณ์ ลาดตระเวน รวมทั้ง
ปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และสนบัสนุนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 
ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจการทางทะเลสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ร่วมตรวจการณ์ ลาดตระเวน รวมทั้ง
ปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และสนบัสนุนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 
ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจการทางทะเลสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ร่วมตรวจการณ์ ลาดตระเวน รวมทั้ง
ปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และสนบัสนุนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 
ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจการทางทะเลสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ร่วมตรวจการณ์ ลาดตระเวน รวมทั้ง
ปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และสนบัสนุนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 
ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจการทางทะเลสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ร่วมตรวจการณ์ ลาดตระเวน รวมทั้ง
ปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และสนบัสนุนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริหารจัดการของภาครัฐ 
ในการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจการทางทะเลสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. สร้างเครือข่ายประชาชนและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียตระหนักรู้ความสำคัญ 
ของทะเล เพื่อสร้างความยั่งยืน 
ของสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

4. จัดกิจกรรมสร้างความรับรู ้
ให้ประชาชนและผู้มสี่วนไดเ้สยี
ตระหนักรู้ความสำคญัของทะเล  
เพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้ม
ทางทะเล 

4. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 
ให้ประชาชนและผู้มสี่วนไดเ้สยี  
เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู ้
และสร้างสรรค์  

4. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 
ให้ประชาชนและผู้มสี่วนไดเ้สยี  
เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู ้
และสร้างสรรค์  

4. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 
ให้ประชาชนและผู้มสี่วนไดเ้สยี  
เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู ้
และสร้างสรรค์  

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        282.1624         290.6273         299.3461         308.3265         317.5763       1,498.0385  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3.2 
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3.2 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 
ในภาพรวมดีขึ้น 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงบรรลเุป้าหมาย ร้อยละ ... 

สยศ.ตร.(ผค.) 
 

80 80 80 80 80 

จำนวนคดีด้านความมั่นคงเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังลดลง ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ... 

5 5 5 5 5 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่  
     1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต ้
     2. การดำเนินงานด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
     3. การรักษาความปลอดภยับคุคลสำคัญ 
     4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
     5. การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
     6. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการการชุมนมุสาธารณะ) 
     7. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
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เรื่อง :  การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : ภ.9 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ก. ทท. ตชด. สตม. ส. สพฐ.ตร. สกบ. สทส. รพ.ตร. และ บ.ตร. 

               ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          9,597.1342       ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงในภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ
กับการก่อเหตเุกี่ยวกับความมั่นคง 3 ปี 
เฉลี่ยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

1. สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงในภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ
กับการก่อเหตเุกี่ยวกับความมั่นคง 3 ปี 
เฉลี่ยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

1. สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงในภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ
กับการก่อเหตเุกี่ยวกับความมั่นคง 3 ปี 
เฉลี่ยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

1. สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงในภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ
กับการก่อเหตเุกี่ยวกับความมั่นคง 3 ปี 
เฉลี่ยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

1. สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงในภาพรวมลดลงเมื่อเปรยีบเทียบ
กับการก่อเหตเุกี่ยวกับความมั่นคง 3 ปี 
เฉลี่ยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 
2560 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 
2560 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 
2560 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 
2560 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

2. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 
2560 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 

3. จำนวนการสูญเสยีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

3. จำนวนการสูญเสยีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 

3. จำนวนการสูญเสยีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง  มีจำนวนลดลง 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

3. จำนวนการสูญเสยีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

3. จำนวนการสูญเสยีของเจ้าหน้าที่
ตำรวจจากเหตุความมั่นคงเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังลดลง  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 

4. สำนวนคดีความมั่นคงท่ีพนักงาน
อัยการเห็นพ้องต้องกันกับพนักงาน
สอบสวนคดคีวามมั่นคง  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30  

4. สำนวนคดีความมั่นคงท่ีพนักงาน
อัยการเห็นพ้องต้องกันกับพนักงาน
สอบสวนคดคีวามมั่นคง  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40  

4. สำนวนคดีความมั่นคงท่ีพนักงาน
อัยการเห็นพ้องต้องกันกับพนักงาน
สอบสวนคดคีวามมั่นคง  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  

4. สำนวนคดีความมั่นคงท่ีพนักงาน
อัยการเห็นพ้องต้องกันกับพนักงาน
สอบสวนคดคีวามมั่นคง  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  

4. สำนวนคดีความมั่นคงท่ีพนักงาน
อัยการเห็นพ้องต้องกันกับพนักงาน
สอบสวนคดคีวามมั่นคง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  

5. จับกุมผู้กระทำความผิดตาม
หมายจับในคดคีวามมั่นคงในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา)  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

5. ผู้กระทำความผิดตามหมายจับ 
ในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 

5. จับกุมผู้กระทำความผิดตามหมายจับ
ในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 55 

5. จับกุมผู้กระทำความผิดตามหมายจับ
ในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 55 

5. จับกุมผู้กระทำความผิดตามหมายจับ
ในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. บูรณาการการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
มาใช้ในการดำเนินงานในพ้ืนท่ี  

1. บูรณาการการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
มาใช้ในการดำเนินงานในพ้ืนท่ี  

1. บูรณาการการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
มาใช้ในการดำเนินงานในพ้ืนท่ี  

1. บูรณาการการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
มาใช้ในการดำเนินงานในพ้ืนท่ี  

1. บูรณาการการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
มาใช้ในการดำเนินงานในพ้ืนท่ี  

2. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญัหา 
ตลอดจนติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิโดยตรง 
ต่อสาเหตุหลักของปัญหา 

2. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล 
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญัหา 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิโดยตรงต่อสาเหตุหลัก 
ของปัญหา  

2. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล 
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญัหา 
ตลอดจนติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิโดยตรง 
ต่อสาเหตุหลักของปัญหา  

2. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล 
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญัหา 
ตลอดจนติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิโดยตรง 
ต่อสาเหตุหลักของปัญหา  

2. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการสากล 
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญัหา 
ตลอดจนติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิโดยตรง 
ต่อสาเหตุหลักของปัญหา 

3. เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว
และระบบบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้านความมั่นคงเพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณด์้านการข่าวเชิงรุก 

3. เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว
และระบบบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้านความมั่นคงเพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณด์้านการข่าวเชิงรุก 

3. เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว
และระบบบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้านความมั่นคงเพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณด์้านการข่าวเชิงรุก  

3. เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว
และระบบบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้านความมั่นคงเพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณด์้านการข่าวเชิงรุก 

3. เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว
และระบบบูรณาการฐานข้อมูล 
ด้านความมั่นคงเพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณด์้านการข่าวเชิงรุก 

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
ผ่านระบบการดำเนินงานด้านความมั่นคง 
ด้วยการใหค้วามสำคัญกับการเฝ้าตรวจ
พื้นที่เสี่ยง สร้างความเข้มแข็ง  
ของหมู่บ้านและชุมชน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  
ผ่านระบบการดำเนินงานด้านความ
มั่นคง ด้วยการให้ความสำคญักับการ 
เฝ้าตรวจพื้นท่ีเสีย่ง สร้างความเขม้แข็ง  
ของหมู่บ้านและชุมชน  

4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย สามารถ
เฝ้าตรวจพื้นท่ีได้ทุกเวลา บรเิวณช่องทาง
สัญจรและรอยต่อตามแนวพรมแดน  
โดยให้ความสำคญักับช่องทางหลัก  
และช่องทางธรรมชาติ  

4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย สามารถ
เฝ้าตรวจพื้นท่ีได้ทุกเวลา บรเิวณช่องทาง
สัญจรและรอยต่อตามแนวพรมแดน 
โดยให้ความสำคญักับช่องทางหลัก  
และช่องทางธรรมชาติ  

4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย สามารถ
เฝ้าตรวจพื้นท่ีได้ทุกเวลา บรเิวณช่องทาง
สัญจรและรอยต่อตามแนวพรมแดน  
โดยให้ความสำคญักับช่องทางหลัก  
และช่องทางธรรมชาติ  
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5. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่
ให้พร้อมต่อการดูแลความปลอดภยั 
ในพื้นที่ ตลอดจนการเพิม่ประสิทธิภาพ
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัย 
แทรกซ้อน 
 

5. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่ให้
พร้อมต่อการดูแลความปลอดภัย 
ในพืน้ท่ี ตลอดจนการเพิม่ประสิทธิภาพ 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัย 
แทรกซ้อน 
 

5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเสรมิสร้าง
ศักยภาพของชุมชนและสังคมในการ
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
และเฝ้าระวังความปลอดภัยในพ้ืนที่  
รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมอื 
กับกลุ่มภาคประชาชน 

5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเสรมิสร้าง
ศักยภาพของชุมชนและสังคมในการ
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
และเฝ้าระวังความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมอื 
กับกลุ่มภาคประชาชน 

5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเสรมิสร้าง
ศักยภาพของชุมชนและสังคม ในการ
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 
และเฝ้าระวังความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมอื 
กับกลุ่มภาคประชาชน 

6. พัฒนางานด้านการอำนวย 
ความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและ
ลดความหวาดระแวงของประชาชน  
โดยยดึถือความเป็นธรรม  
และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลัก 
นิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนษุยชน 

6. พัฒนางานด้านการอำนวย 
ความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น 
และลดความหวาดระแวงของประชาชน 
โดยยดึถือความเป็นธรรม  
และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลัก 
นิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนษุยชน  

6. พัฒนางานด้านการอำนวย 
ความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น 
และลดความหวาดระแวงของประชาชน 
โดยยดึถือความเป็นธรรม  
และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลัก 
นิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนษุยชน  

6. พัฒนางานด้านการอำนวย 
ความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น 
และลดความหวาดระแวงของประชาชน 
โดยยดึถือความเป็นธรรม  
และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลัก 
นิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนษุยชน  

6. พัฒนางานด้านการอำนวย 
ความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น 
และลดความหวาดระแวงของประชาชน 
โดยยดึถือความเป็นธรรม  
และใช้กระบวนการยุติธรรมตามหลัก 
นิติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนษุยชน 

7. พัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน ตลอดจน
อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ
การเยียวยาเจ้าหนา้ที่ รวมถึงผูไ้ด้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อเหตุ
รุนแรง อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  

7. ส่งเสรมิและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการด้านการอำนวย 
ความยุติธรรมทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมในพื้นที่ 
 

7. ส่งเสรมิและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการด้านการอำนวย 
ความยุติธรรมทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมในพื้นที่ 
 

7. ส่งเสรมิและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการด้านการอำนวย 
ความยุติธรรมทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมในพื้นที่ 
 

7. ส่งเสรมิและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการด้านการอำนวย 
ความยุติธรรมทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมในพื้นที่ 
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8. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพ้ืนท่ี รวมทั้ง 
เฝ้าระวังแนวคิดสดุโต่งท่ีเผยแพรสู่ก่ลุ่ม
ผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้ง
ในและระงับยบัยั้งการบ่มเพาะเยาวชน 
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา
ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ี นอกพืน้ท่ี และ 
ในต่างประเทศอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกัน
การจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต 

8. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจในพ้ืนท่ี รวมทั้งเฝา้ระวัง
แนวคิดสุดโต่งที่เผยแพรสู่่กลุ่มผู้ปกครอง 
ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและระงับ
ยับยั้งการบ่มเพาะเยาวชน ทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ี นอกพื้นที่ และ 
ในต่างประเทศอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกัน
การจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต  

8. พัฒนากลไก และขั้นตอน 
ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
ในกระบวนการดา้นการอำนวย 
ความยุติธรรม เพื่อให้ประชาชน 
มีความเช่ือมั่นและยอมรับ 
ต่อกระบวนการอำนวยความยตุิธรรม
ของภาครัฐ 
 

8. พัฒนากลไก และขั้นตอน 
ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
ในกระบวนการดา้นการอำนวย 
ความยุติธรรม เพื่อให้ประชาชน 
มคีวามเช่ือมั่นและยอมรับต่อกระบวนการ
อำนวยความยุติธรรมของภาครัฐ 
 

8. พัฒนากลไก และขั้นตอน 
ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
ในกระบวนการดา้นการอำนวย 
ความยุติธรรม เพื่อให้ประชาชน 
มีความเช่ือมั่นและยอมรับ 
ต่อกระบวนการอำนวยความยตุิธรรม
ของภาครัฐ 
 
 

9. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัทำระบบ
ฐานข้อมูล การบรูณาการฐานข้อมลู  
ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ  

9. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัทำระบบ
ฐานข้อมูล การบรูณาการฐานข้อมลู  
ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ  

9. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัทำระบบ
ฐานข้อมูล การบรูณาการฐานข้อมลู  
ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัต ิ

9. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัทำระบบ
ฐานข้อมูล การบรูณาการฐานข้อมลู  
ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัต ิ

9. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัทำระบบ
ฐานข้อมูล การบรูณาการฐานข้อมลู  
ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ  

10. ป้องกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้น 
ในพื้นที่และกับประชาชนกลุม่เสีย่ง 

10. ป้องกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้น 
ในพื้นที่และกับประชาชนกลุม่เสีย่ง  

10. ป้องกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้น 
ในพื้นที่และกับประชาชนกลุม่เสีย่ง  

10. ป้องกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้น 
ในพื้นที่และกับประชาชนกลุม่เสีย่ง  

10. ป้องกันเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้น 
ในพื้นที่และกับประชาชนกลุม่เสีย่ง 

 11. พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนท่ีจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะคด ี
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย
กระบวนการนติิวิธีให้มีประสิทธิภาพ  
บนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 

11. พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนท่ีจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะคด ี
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย
กระบวนการนติิวิธีให้มีประสิทธิภาพ  
บนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 

11. พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนท่ีจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะคด ี
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย
กระบวนการนติิวิธีให้มีประสิทธิภาพ  
บนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 

11. พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนท่ีจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะคด ี
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วย
กระบวนการนติิวิธีให้มีประสิทธิภาพ  
บนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน      1,807.6641       1,861.8940       1,917.7508       1,975.2834       2,034.5419       9,597.1342  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การดำเนินงานด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ                
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ส. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส.  ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. สบร. และ บ.ตร. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น             2,658.2264    ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. รวบรวมข่าวกรองที่เกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ี 
ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
3,500 เรื่อง/ปี 

1. รวบรวมข่าวกรองที่เกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของประเทศ การรักษา 
ความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ี 
ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
3,500 เรื่อง/ป ี

1. รวบรวมข่าวกรองที่เกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของประเทศ การรักษา 
ความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ี 
ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
3,500 เรื่อง/ป ี

1. รวบรวมข่าวกรองที่เกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของประเทศ การรักษา 
ความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ี  
ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
3,500 เรื่อง/ป ี

1. รวบรวมข่าวกรองที่เกี่ยวกับ 
ความมั่นคงของประเทศ การรักษา 
ความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ี  
ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
3,500 เรื่อง/ป ี

2. ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว 
ต่อการดำเนินงานด้านการข่าว 
ของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว 
ต่อการดำเนินงานด้านการข่าว 
ของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว 
ต่อการดำเนินงานด้านการข่าว 
ของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว 
ต่อการดำเนินงานด้านการข่าว 
ของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว 
ต่อการดำเนินงานด้านการข่าว 
ของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80* 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. จัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายด้านการข่าวในประเด็น
ความมั่นคงสำคัญ และขยาย 
ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู 
กับภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐ  

2. จัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายด้านการข่าวในประเด็น
ความมั่นคงสำคัญ และขยาย 
ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู 
กับภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐ 

2. จัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายด้านการข่าวในประเด็น
ความมั่นคงสำคัญ และขยาย 
ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู 
กับภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐ 

2. จัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายด้านการข่าวในประเด็น
ความมั่นคงสำคัญ และขยาย 
ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู 
กับภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐ 

2. จัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายด้านการข่าวในประเด็น
ความมั่นคงสำคัญ และขยาย 
ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู 
กับภาคส่วนอ่ืนนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสรมิสรา้งศักยภาพ
เทคโนโลยี บรูณาการ แลกเปลีย่นขอ้มูล
ข่าวสารร่วมกับหน่วยนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสรมิสรา้งศักยภาพ
เทคโนโลยี บรูณาการ แลกเปลีย่นขอ้มูล
ข่าวสารร่วมกับหน่วยนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสรมิสรา้งศักยภาพ
เทคโนโลยี บรูณาการ แลกเปลีย่นขอ้มูล
ข่าวสารร่วมกับหน่วยนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสรมิสรา้งศักยภาพ
เทคโนโลยี บรูณาการ แลกเปลีย่นขอ้มูล
ข่าวสารร่วมกับหน่วยนอกภาครัฐ 

3. พัฒนาบุคลากรและเสรมิสรา้งศักยภาพ
เทคโนโลยี บรูณาการ แลกเปลีย่นขอ้มูล
ข่าวสารร่วมกับหน่วยนอกภาครัฐ 

4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
ด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการเฝ่าระวังและแจ้งเตือนภัย
คุกคามล่วงหน้ากับหน่วยงานต่าง ๆ  

4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
ด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการเฝ่าระวังและแจ้งเตือนภัยคกุคาม
ล่วงหน้ากับหน่วยงานต่าง ๆ  

4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
ด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการเฝ่าระวังและแจ้งเตือนภัยคกุคาม
ล่วงหน้ากับหน่วยงานต่าง ๆ  

4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
ด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการเฝ่าระวังและแจ้งเตือนภัยคกุคาม
ล่วงหน้ากับหน่วยงานต่าง ๆ  

4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
ด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการเฝ่าระวังและแจ้งเตือนภัยคกุคาม
ล่วงหน้ากับหน่วยงานต่าง ๆ  

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การดำเนินงานด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        500.6891         515.7098         531.1811         547.1165         563.5300       2,658.2264  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 



152 
 

เรื่อง :  การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ     
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หลัก สยศ.ตร.(ผค.) /ร่วม บช.ส.  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. และ ภ.1-9  

      ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น      132.7581      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

ความสำเร็จของการบรูณาการร่วม
วางแผน และการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการร่วม
วางแผน และการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการร่วม
วางแผน และการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการร่วม
วางแผน และการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการร่วม
วางแผน และการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญบรรลุผลตามเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ
ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรักษา
ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร
ในภาพรวม 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ
ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรักษา
ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร 
ในภาพรวม 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ
ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรักษา
ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร 
ในภาพรวม 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ
ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรักษา
ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร 
ในภาพรวม 

1. กำหนดแผน คำสั่งปฏิบัติการและ
ควบคุมอำนวยการปฏิบัติ การรักษา
ความปลอดภัยและอำนวยการจราจร 
ในภาพรวม 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคล
สำคัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 
สร้างความประทับใจแก่บุคคลสำคัญ 
 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคลสำคัญ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 
สร้างความประทับใจแก่บุคคลสำคัญ 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคลสำคัญ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 
สร้างความประทับใจแก่บุคคลสำคัญ 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคลสำคัญ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 
สร้างความประทับใจแก่บุคคลสำคัญ 

2. การรักษาความปลอดภยับุคคลสำคัญ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ สมเกียรติ และ 
สร้างความประทับใจแก่บุคคลสำคัญ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร
กำหนดเส้นทางหลัก เส้นทางสำรอง 
เส้นทางฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทาง ชุมชนและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
ในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร
กำหนดเส้นทางหลัก เส้นทางสำรอง 
เส้นทางฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทาง ชุมชนและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
ในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร
กำหนดเส้นทางหลัก เส้นทางสำรอง 
เส้นทางฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทาง ชุมชนและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
ในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร
กำหนดเส้นทางหลัก เส้นทางสำรอง 
เส้นทางฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทาง ชุมชนและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
ในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

3. อำนวยความสะดวกการจราจร
กำหนดเส้นทางหลัก เส้นทางสำรอง 
เส้นทางฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทาง ชุมชนและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
ในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

4. อำนวยความสะดวกด้านพิธีการ 
คนเข้าเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง สอดคล้อง 
กับพิธีการทางการทูต 

4. อำนวยความสะดวกด้านพิธีการ 
คนเข้าเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง สอดคล้อง 
กับพิธีการทางการทูต 

4. อำนวยความสะดวกด้านพิธีการ 
คนเข้าเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง สอดคล้อง 
กับพิธีการทางการทูต 

4. อำนวยความสะดวกด้านพิธีการ 
คนเข้าเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง สอดคล้อง 
กับพิธีการทางการทูต 

4. อำนวยความสะดวกด้านพิธีการ 
คนเข้าเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง สอดคล้อง 
กับพิธีการทางการทูต 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ
แผนการใช้กำลังพล อุปกรณ์ เครือ่งมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ กับส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และมีการประสานสอดคล้องกัน 
อย่างใกล้ชิดจริงจังและต่อเนื่อง 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ
แผนการใช้กำลังพล อุปกรณ์ เครือ่งมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ กับส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และมีการประสานสอดคล้องกัน 
อย่างใกล้ชิดจริงจังและต่อเนื่อง 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ
แผนการใช้กำลังพล อุปกรณ์ เครือ่งมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ กับส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และมีการประสานสอดคล้องกัน 
อย่างใกล้ชิดจริงจังและต่อเนื่อง 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ
แผนการใช้กำลังพล อุปกรณ์ เครือ่งมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ กับส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และมีการประสานสอดคล้องกัน 
อย่างใกล้ชิดจริงจังและต่อเนื่อง 

5. บูรณาการแผนการปฏิบัติและ
แผนการใช้กำลังพล อุปกรณ์ เครือ่งมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ กับส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และมีการประสานสอดคล้องกัน 
อย่างใกล้ชิดจริงจังและต่อเนื่อง 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          25.0056           25.7558           26.5284           27.3243           28.1440         132.7581  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ    
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : ตท. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส.  ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. และ สบร.  

                                   ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          1,508.6897      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

ความสำเร็จของการบรูณาการ 
ในด้านความร่วมมือและสนับสนุน 
งานด้านความมั่นคงกับอาเซียน 
และนานาชาติ ร้อยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการ 
ในด้านความร่วมมือและสนับสนุน 
งานด้านความมั่นคงกับอาเซียน 
และนานาชาติ ร้อยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการ 
ในด้านความร่วมมือและสนับสนุน 
งานด้านความมั่นคงกับอาเซียน 
และนานาชาติ ร้อยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการ 
ในด้านความร่วมมือและสนับสนุน 
งานด้านความมั่นคงกับอาเซียน 
และนานาชาติ ร้อยละ 100 

ความสำเร็จของการบรูณาการ 
ในด้านความร่วมมือและสนับสนุน 
งานด้านความมั่นคงกับอาเซียน 
และนานาชาติ ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. บูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคง เข้าร่วมประชุม/เจรจาจัดทำ 
หรือลงนามความตกลงระหว่างประเทศ
กับหน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจน 
การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรม 
รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาต ิ

1. บูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคง เข้าร่วมประชุม/เจรจาจัดทำ 
หรือลงนามความตกลงระหว่างประเทศ
กับหน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจน 
การดำเนินงานตามกระบวนการยตุิธรรม 
รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาต ิ

1. บูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคง เข้าร่วมประชุม/เจรจาจัดทำ 
หรือลงนามความตกลงระหว่างประเทศ
กับหน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจน 
การดำเนินงานตามกระบวนการยตุิธรรม 
รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาต ิ

1. บูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคง เข้าร่วมประชุม/เจรจาจัดทำ 
หรือลงนามความตกลงระหว่างประเทศ
กับหน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจน 
การดำเนินงานตามกระบวนการยตุิธรรม 
รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาต ิ

1. บูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคง เข้าร่วมประชุม/เจรจาจัดทำ 
หรือลงนามความตกลงระหว่างประเทศ
กับหน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจน 
การดำเนินงานตามกระบวนการยตุิธรรม 
รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาต ิ

.2. ร่วมประชุมและเสนอผลงาน 
ในการประชุมระดับชาติ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ี ในมิติที่เกี่ยวข้อง 
กับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และการก่อการร้ายสากล 

2. ร่วมประชุมและเสนอผลงานในการ
ประชุมระดับชาติ เพื่อสร้างภาพลกัษณ ์
ที่ด ีในมิติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
สากล 

2. ร่วมประชุมและเสนอผลงานในการ
ประชุมระดับชาติ เพื่อสร้างภาพลกัษณ ์
ที่ด ีในมิติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
สากล 

2. ร่วมประชุมและเสนอผลงานในการ
ประชุมระดับชาติ เพื่อสร้างภาพลกัษณ ์
ที่ด ีในมิติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
สากล 

2. ร่วมประชุมและเสนอผลงานในการ
ประชุมระดับชาติ เพื่อสร้างภาพลกัษณ ์
ที่ด ีในมิติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
สากล 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

3. สนับสนุนการสร้างบทบาทนำ 
ที่สร้างสรรค์ของไทยในการรักษา
สันติภาพ 

3. สนับสนุนการสร้างบทบาทนำ 
ที่สร้างสรรค์ของไทยในการรักษา
สันติภาพ 

3. สนับสนุนการสร้างบทบาทนำ 
ที่สร้างสรรค์ของไทยในการรักษา
สันติภาพ 

3. สนับสนุนการสร้างบทบาทนำ 
ที่สร้างสรรค์ของไทยในการรักษา
สันติภาพ 

3. สนับสนุนการสร้างบทบาทนำ 
ที่สร้างสรรค์ของไทยในการรักษา
สันติภาพ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี 
ในการสนับสนุนการสร้างบทบาท 
ของผู้นำของไทยในประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 

4. เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี 
ในการสนับสนุนการสร้างบทบาท 
ของผู้นำของไทยในประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 

4. เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี 
ในการสนับสนุนการสร้างบทบาท 
ของผู้นำของไทยในประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 

4. เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี 
ในการสนับสนุนการสร้างบทบาท 
ของผู้นำของไทยในประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 

4. เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี 
ในการสนับสนุนการสร้างบทบาท 
ของผู้นำของไทยในประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติของไทย 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ
ของผู้ดำรงตำแหน่งการฑูตฝ่ายตำรวจ 
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ
ของผู้ดำรงตำแหน่งการฑูตฝ่ายตำรวจ  
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ
ของผู้ดำรงตำแหน่งการฑูตฝ่ายตำรวจ  
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ 
เสถยีรภาพ 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ
ของผู้ดำรงตำแหน่งการฑูตฝ่ายตำรวจ  
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ 

5. เยี่ยมเยือนและประเมินผลการปฏิบัติ
ของผู้ดำรงตำแหน่งการฑูตฝ่ายตำรวจ  
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        284.1686         292.6937         301.4745         310.5187         319.8343       1,508.6897  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ   
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผค.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1 – 9 ตชด. บช.ก.(รน.) และ บ.ตร. 

                           ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น             106.1827     ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. ความสำเร็จของการเข้าร่วม 
การฝึก ร้อยละ 100 

1. ความสำเร็จของการเข้าร่วม 
การฝึก ร้อยละ 100 

1. ความสำเร็จของการเข้าร่วม 
การฝึก ร้อยละ 100 

1. ความสำเร็จของการเข้าร่วม 
การฝึก ร้อยละ 100 

1. ความสำเร็จของการเข้าร่วม 
การฝึก ร้อยละ 100 

2. สนับสนุนการแก้ปญัหาบรรเทา 
สาธารณภัยแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานข้างเคียงตามที่ร้องขอ 
เพื่อเตรียมรับสาธารณภยั ร้อยละ 100 

2. สนับสนุนการแก้ปญัหาบรรเทา 
สาธารณภัยแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานข้างเคียงตามที่ร้องขอ 
เพื่อเตรียมรับสาธารณภยั ร้อยละ 100 

2. สนับสนุนการแก้ปญัหาบรรเทา 
สาธารณภัยแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานข้างเคียงตามที่ร้องขอ 
เพื่อเตรียมรับสาธารณภยั ร้อยละ 100 

2. สนับสนุนการแก้ปญัหาบรรเทา 
สาธารณภัยแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานข้างเคียงตามที่ร้องขอ 
เพื่อเตรียมรับสาธารณภยั ร้อยละ 100 

2. สนับสนุนการแก้ปญัหาบรรเทา 
สาธารณภัยแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานข้างเคียงตามที่ร้องขอ 
เพื่อเตรียมรับสาธารณภยั ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณา
การให้เป็นไปตามมาตรฐานในการ
ปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
ของผู้ประสบภัยพิบัต ิ

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการให้
เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัตใิน
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน
เฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัต ิ

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการให้
เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัตใิน
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน
เฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัต ิ

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการให้
เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัตใิน
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน
เฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัต ิ

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
จัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการให้
เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัตใิน
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน
เฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัต ิ
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริ่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center: EOC) ให้เปน็
ระบบมาตรฐานหลักสากล เพื่อการ
เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริ่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center: EOC) ให้เปน็
ระบบมาตรฐานหลักสากล เพื่อการ
เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริ่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center: EOC) ให้เปน็
ระบบมาตรฐานหลักสากล เพื่อการ
เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริ่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center: EOC) ให้เปน็
ระบบมาตรฐานหลักสากล เพื่อการ
เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัตริ่วมกับ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center: EOC) ให้เปน็
ระบบมาตรฐานหลักสากล เพื่อการ
เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 

3. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อยา่งรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเป็นธรรม 

3. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อยา่งรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเป็นธรรม 

3. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อยา่งรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเป็นธรรม 

3. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อยา่งรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเป็นธรรม 

3. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อยา่งรวดเร็ว 
ทั่วถึง และเป็นธรรม 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การสนับสนนุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          20.0000           20.6000           21.2180           21.8545           22.5102         106.1827  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย (เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ) 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผค.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส.  ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร.(นต.) ตท. สบร. และ บ.ตร. 
                                                                                                                                  ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น            15.2999       ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. จำนวนอุปกรณ์เครื่องมือ  
ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนกั
นายกรัฐมนตรี เรื่องเคร่ืองมือควบคุม
ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  
ที่จัดหาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของกรอบความต้องการในแต่ละปี* 

1. จำนวนอุปกรณ์เครื่องมือ  
ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนกั
นายกรัฐมนตรี เรื่องเคร่ืองมือควบคุม
ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  
ที่จัดหาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของกรอบความต้องการในแต่ละปี* 

1. จำนวนอุปกรณ์เครื่องมือ 
ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนกั
นายกรัฐมนตรี เรื่องเคร่ืองมือควบคุม
ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  
ที่จัดหาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของกรอบความต้องการในแต่ละปี* 

1. จำนวนอุปกรณ์เครื่องมือ  
ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนกั
นายกรัฐมนตรี เรื่องเคร่ืองมือควบคุม
ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  
ที่จัดหาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของกรอบความต้องการในแต่ละปี* 

1. จำนวนอุปกรณ์เครื่องมือ  
ควบคุมฝูงชน ตามประกาศสำนกั
นายกรัฐมนตรี เรื่องเคร่ืองมือควบคุม
ฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  
ที่จัดหาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของกรอบความต้องการในแต่ละปี* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 65* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 65* 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 
ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก
ข้อบังคับการจราจร การอำนวย
ความสะดวก และบรรเทาเหตุ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชมุนุม 
และกำหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อให้ทราบสถานที่ที่ใช้ในการ
ชุมนุมและช่วงเวลาที่มีการชุมนุม 
ตลอดจนคำแนะนำเก่ียวกับเส้นทาง
การจราจรหรือระบบการขนส่ง
สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุมน้อยทีสุ่ด 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 
ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก
ข้อบังคับการจราจร การอำนวย 
ความสะดวก และบรรเทาเหตุ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชมุนุม 
และกำหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์  
เพื่อให้ทราบสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม
และช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน
คำแนะนำเก่ียวกับเส้นทางการจราจร
หรือระบบการขนส่งสาธารณะ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
จากการชุมนุมน้อยที่สุด 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 
ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก
ข้อบังคับการจราจร การอำนวย 
ความสะดวก และบรรเทาเหตุ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชมุนุม 
และกำหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์  
เพื่อให้ทราบสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม
และช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน
คำแนะนำเก่ียวกับเส้นทางการจราจร
หรือระบบการขนส่งสาธารณะ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
จากการชุมนุมน้อยที่สุด 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 
ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก
ข้อบังคับการจราจร การอำนวย 
ความสะดวก และบรรเทาเหตุ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชมุนุม 
และกำหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์  
เพื่อให้ทราบสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม
และช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน
คำแนะนำเก่ียวกับเส้นทางการจราจร
หรือระบบการขนส่งสาธารณะ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
จากการชุมนุมน้อยที่สุด 

1. กำหนดแนวทางและมาตรการ 
ในการรักษาความปลอดภัย โดยออก
ข้อบังคับการจราจร การอำนวย 
ความสะดวกและบรรเทาเหตุ
เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชมุนุม 
และกำหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์  
เพื่อให้ทราบสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม
และช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน
คำแนะนำเก่ียวกับเส้นทางการจราจร
หรือระบบการขนส่งสาธารณะ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
จากการชุมนุมน้อยที่สุด 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล
การชุมนุมสาธารณะ โดยจดัทำคู่มือ
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการ
ใช้กำลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใชก้ำลัง
ได้ ให้ใช้กำลังและเครื่องมือควบคุม
ฝูงชนเพียงเท่าที่จำเปน็ รวมทั้งกรณี
การเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ 

2) จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล
การชุมนุมสาธารณะ โดยจดัทำคู่มือ
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช้
กำลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้ 
ให้ใช้กำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชน
เพียงเท่าที่จำเปน็ รวมทั้งกรณ ี
การเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ 

2) จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล
การชุมนุมสาธารณะ โดยจดัทำคู่มือ
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช้
กำลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้ 
ให้ใช้กำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชน
เพียงเท่าที่จำเปน็ รวมทั้งกรณ ี
การเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ 

2) จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล
การชุมนุมสาธารณะ โดยจดัทำคู่มือ
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช้
กำลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้ 
ให้ใช้กำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชน
เพียงเท่าที่จำเปน็ รวมทั้งกรณ ี
การเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ 

2) จัดทำแผนหรือแนวทางการดแูล
การชุมนุมสาธารณะ โดยจดัทำคู่มือ
ปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ.2558 ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช้
กำลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้ 
ให้ใช้กำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชน
เพียงเท่าที่จำเปน็ รวมทั้งกรณ ี
การเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน  
และมีประสิทธิภาพ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการส่ง
กำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อม 
ต่อการปฏิบัติงาน 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่ง
กำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อม 
ต่อการปฏิบัติงาน 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่ง
กำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อม 
ต่อการปฏิบัติงาน 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่ง
กำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อม 
ต่อการปฏิบัติงาน 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่ง
กำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อม 
ต่อการปฏิบัติงาน 

4. ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม
สาธารณะให้มีความเป็นมืออาชพี 
และปฏิบตัิงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4) ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม
สาธารณะให้มีความเป็นมืออาชพี 
และปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม
สาธารณะให้มีความเป็นมืออาชพี 
และปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม
สาธารณะให้มีความเป็นมืออาชพี 
และปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการชุมนุม
สาธารณะให้มีความเป็นมืออาชพี 
และปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ) 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน           2.8818            2.9683            3.0573            3.1490            3.2435           15.2999  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคง   
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ผค.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.ก. ส. ปส. ตชด. สตม. สอท. และ ตท.  

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น             314.6571     ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ 
ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ม ีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ 
ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ม ีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ 
ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ม ีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ 
ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ม ีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ 
ติดตาม และประเมินผล การดำเนนิงาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่ม ีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60* 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60* 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. บริหารจัดการข้อมลู ฐานข้อมูล และ

ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. บริหารจัดการข้อมลู ฐานข้อมูล และ
ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. บริหารจัดการข้อมลู ฐานข้อมูล และ
ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. บริหารจัดการข้อมลู ฐานข้อมูล และ
ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. บริหารจัดการข้อมลู ฐานข้อมูล และ
ระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ปรับปรุง พัฒนา และทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคบัใช้
กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุง พัฒนา และทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคบัใช้
กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุง พัฒนา และทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคบัใช้
กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุง พัฒนา และทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคบัใช้
กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. ปรับปรุง พัฒนา และทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคบัใช้
กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ 

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน
ในทุกระดับและทุกมิติ 

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนใน
ทุกระดับและทุกมิติ 

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนใน
ทุกระดับและทุกมิติ 

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนใน
ทุกระดับและทุกมิติ 

3. บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนใน
ทุกระดับและทุกมิติ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. แสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ 
จากทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

5. แสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ 
จากทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

5. แสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ 
จากทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

5. แสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ 
จากทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

5. แสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ 
จากทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          59.2671           61.0451           62.8765           64.7628           66.7056         314.6571  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3.3 
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปญัหา
อาชญากรรมพเิศษ 
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3.3 
การป้องกันและแกไ้ปปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีขึ้น 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรมพเิศษบรรลุเปา้หมาย ร้อยละ ... 

สยศ.ตร.(ผอ.) 
 

80 80 80 80 80 

ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง ... คด ี 12,613 8,400 8,820 9,260 9,720 

เรื่องภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่  
     1. การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
     2. การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผดิที่เกี่ยวข้อง 
     3. การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
     4. การปราบปรามการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบสุขแก่ประชาชน (อาทิ ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง  
         อาวุธปืน อาวุธสงคราม) 
     5. การยกระดับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดเีฉพาะทางในการกระทำความผิดทางด้านเศรษฐกิจ 
     6. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางด้านการคุม้ครองผู้บรโิภค   
     7. การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
     8. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผดิเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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เรื่อง :  การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด        
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ปส. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น ภ.1-9 ก. ทท. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร. สทส.  สกบ. และ บ.ตร. 

                                                 ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น           13,031.8271       ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด  
หรือตรวจสอบทรัพยส์ินคดียาเสพติด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคดีความผิด
ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด  
หรือตรวจสอบทรัพยส์ินคดียาเสพติด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคดีความผิด
ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด  
หรือตรวจสอบทรัพยส์ินคดียาเสพติด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคดีความผิด
ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด  
หรือตรวจสอบทรัพยส์ินคดียาเสพติด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคดีความผิด
ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด  
หรือตรวจสอบทรัพยส์ินคดียาเสพติด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคดีความผิด
ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 

2. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80* (วจ.) 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80* (วจ.) 

2. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80* (วจ.) 

2. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80* (วจ.) 

2. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80* (วจ.) 

3. ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปรมิาณ
ยาเสพตดิเปรียบเทียบกับปริมาณ 
ยาเสพตดิที่จับกุมทั้งประเทศ 

3. ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปรมิาณยา
เสพติดเปรยีบเทียบกับปริมาณยาเสพติด
ที่จับกุมทั้งประเทศ 

3. ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปรมิาณ
ยาเสพตดิเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพ
ติดที่จับกุมทั้งประเทศ 

3. ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปรมิาณยา
เสพติดเปรยีบเทียบกับปริมาณยาเสพติด
ที่จับกุมทั้งประเทศ 

3. ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปรมิาณ
ยาเสพตดิเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพ
ติดที่จับกุมทั้งประเทศ 

4. จำนวนประชากรวัยเสี่ยง  
(ห้วงอาย ุ3 - 29 ปี) ตามเป้าหมายของ
แผนมีการสรา้งภูมิคุ้มกัน 493,500 คน 

4. จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รบั 
การสร้างภูมิคุม้กันป้องกันยาเสพติด  
493,500 คน 

4. จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รบั 
การสร้างภูมิคุม้กันป้องกันยาเสพติด  
493,500 คน 

4. จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รบั 
การสร้างภูมิคุม้กันป้องกันยาเสพติด  
493,500 คน 

4. จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รบั 
การสร้างภูมิคุม้กันป้องกันยาเสพติด  
493,500 คน 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

การสกัดกั้นยาเสพติด 
1. สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 
ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย และ 
ไม่ให้ส่งต่อไปยังประเทศท่ีสาม  
ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   
ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจสิติกส ์

การสกัดกั้นยาเสพติด 
1. สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 
ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย และ 
ไม่ให้ส่งต่อไปยังประเทศท่ีสาม  
ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   
ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจสิติกส ์

การสกัดกั้นยาเสพติด 
1. สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 
ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย และ 
ไม่ให้ส่งต่อไปยังประเทศท่ีสาม  
ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   
ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจสิติกส ์

การสกัดกั้นยาเสพติด 
1. สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 
ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย และ 
ไม่ให้ส่งต่อไปยังประเทศท่ีสาม  
ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   
ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจสิติกส ์

การสกัดกั้นยาเสพติด 
1. สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 
ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย และ 
ไม่ให้ส่งต่อไปยังประเทศท่ีสาม  
ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ   
ตามแนวชายแดน รวมทั้งระบบโลจสิติกส ์

2. สกัดกั้นการนำผ่านสารตั้งต้น และ
เคมีภณัฑ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
ยาเสพตดิไม่ให้เข้าไปในพ้ืนท่ีแหลง่ผลิต 

2. สกัดกั้นการนำผ่านสารตั้งต้น และ
เคมีภณัฑ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
ยาเสพตดิไม่ให้เข้าไปในพ้ืนท่ีแหลง่ผลิต 

2. สกัดกั้นการนำผ่านสารตั้งต้น และ
เคมีภณัฑ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
ยาเสพตดิไม่ให้เข้าไปในพ้ืนท่ีแหลง่ผลิต 

2. สกัดกั้นการนำผ่านสารตั้งต้น และ
เคมีภณัฑ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
ยาเสพตดิไม่ให้เข้าไปในพ้ืนท่ีแหลง่ผลิต 

2. สกัดกั้นการนำผ่านสารตั้งต้น และ
เคมีภณัฑ์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
ยาเสพตดิไม่ให้เข้าไปในพ้ืนท่ีแหลง่ผลิต 

3. บูรณาการข้อมูลดา้นการข่าว รวมทั้ง
การบูรณาการความร่วมมือภาคีที่
เกี่ยวข้องเพื่อการสกัดกั้นยาเสพตดิ 

3. บูรณาการข้อมูลดา้นการข่าว รวมทั้ง
การบูรณาการความร่วมมือภาคีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสกัดกั้นยาเสพติด 

3. บูรณาการข้อมูลดา้นการข่าว รวมทั้ง
การบูรณาการความร่วมมือภาคีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสกัดกั้นยาเสพติด 

3. บูรณาการข้อมูลดา้นการข่าว รวมทั้ง
การบูรณาการความร่วมมือภาคีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสกัดกั้นยาเสพติด 

3. บูรณาการข้อมูลดา้นการข่าว รวมทั้ง
การบูรณาการความร่วมมือภาคีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสกัดกั้นยาเสพติด 

4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวย 
ในการสกัดกั้นและสืบสวนเครือขาย
การคายาเสพตดิ 

4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวย 
ในการสกัดกั้นและสืบสวนเครือขาย
การคายาเสพตดิ 

4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวย 
ในการสกัดกั้นและสืบสวนเครือขาย
การคายาเสพตดิ 

4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวย 
ในการสกัดกั้นและสืบสวนเครือขาย
การคายาเสพตดิ 

4. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวย 
ในการสกัดกั้นและสืบสวนเครือขาย
การคายาเสพตดิ 

การปราบปรามเครือขาย 
การคายาเสพติด 
5. ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด  
กลุมผูมีอิทธิพล ผบูงการ หรือผูอยู
เบื้องหลัง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
 

การปราบปรามเครือขาย 
การคายาเสพติด 
5. ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด  
กลุมผูมีอิทธิพล ผบูงการ หรือผูอยู
เบื้องหลัง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

การปราบปรามเครือขาย 
การคายาเสพติด 
5. ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด 
กลุมผูมีอิทธิพล ผบูงการ หรือผูอยู
เบื้องหลัง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

การปราบปรามเครือขาย 
การคายาเสพติด 
5. ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด 
กลุมผูมีอิทธิพล ผูบงการ หรือผูอยู
เบื้องหลัง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

การปราบปรามเครือขาย 
การคายาเสพติด 
5. ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
ในการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด 
กลุมผูมีอิทธิพล ผบูงการ หรือผูอยู
เบื้องหลัง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

6. ปราบปรามทําลายเครือข่าย 
การค้ายาเสพตดิ องคกรอาชญากรรม 
ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 
ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 
ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

6. ปราบปรามทําลายเครือข่าย 
การค้ายาเสพตดิ องคกรอาชญากรรม 
ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 
ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 
ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

6. ปราบปรามทําลายเครือข่าย 
การค้ายาเสพตดิ องคกรอาชญากรรม 
ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 
ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 
ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

6. ปราบปรามทําลายเครือข่าย 
การค้ายาเสพตดิ องคกรอาชญากรรม 
ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 
ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 
ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

6. ปราบปรามทําลายเครือข่าย 
การค้ายาเสพตดิ องคกรอาชญากรรม 
ยาเสพตดิทางเทคโนโลยี สื่อสังคม 
ออนไลน การใชสกุลเงินดิจิทลั 
ในการแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี
พฤติการณเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 
หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือข่าย
การคายาเสพติด 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี
พฤติการณเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 
หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือข่าย
การคายาเสพติด 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี
พฤติการณเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 
หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือข่าย
การคายาเสพติด 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี
พฤติการณเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 
หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือข่าย
การคายาเสพติด 

7. ดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่มี
พฤติการณเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 
หรือสนับสนุนใหความชวยเหลือเครือข่าย
การคายาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
8. การบังคับใชมาตรการตรวจสอบ 
ทรัพยสิน ภายใต้ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
8. การบังคับใชมาตรการตรวจสอบ 
ทรัพยสิน ภายใต้ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
8. การบังคับใชมาตรการตรวจสอบ 
ทรัพยสิน ภายใต้ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
8. การบังคับใชมาตรการตรวจสอบ 
ทรัพยสิน ภายใต้ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด 

การดําเนินการตอทรัพยสินในคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
8. การบังคับใชมาตรการตรวจสอบ 
ทรัพยสิน ภายใต้ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับการดําเนินการตอทรัพยสินในคดี 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจร
ทางการเงินที่สนับสนุนเครือข่าย 
การค้ายาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับการดําเนินการตอทรัพยสินในคดี 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจร
ทางการเงินที่สนับสนุนเครือข่าย 
การค้ายาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับการดําเนินการตอทรัพยสินในคดี 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจร
ทางการเงินที่สนับสนุนเครือข่าย 
การค้ายาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับการดําเนินการตอทรัพยสินในคดี 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจร
ทางการเงินที่สนับสนุนเครือข่าย 
การค้ายาเสพติด 

9. การบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับการดําเนินการตอทรัพยสินในคดี 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจร
ทางการเงินที่สนับสนุนเครือข่าย 
การค้ายาเสพติด 

10. การบูรณาการฐานการข่าวยาเสพติด 
และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุน 
การสืบสวน จับกุม 

10. การบูรณาการฐานการข่าวยาเสพติด 
และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุน 
การสืบสวน จับกุม 

10. การบูรณาการฐานการข่าวยาเสพติด 
และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุน 
การสืบสวน จับกุม 

10. การบูรณาการฐานการข่าวยาเสพติด 
และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุน 
การสืบสวน จับกุม 

10. การบูรณาการฐานการข่าวยาเสพติด 
และพัฒนาระบบขอมูลเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูล การขาว เพื่อสนับสนุน 
การสืบสวน จับกุม 
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(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
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11. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 
โดยการพัฒนาระบบเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

10. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 
โดยการพัฒนาระบบเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

10. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 
โดยการพัฒนาระบบเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

10. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 
โดยการพัฒนาระบบเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

10. การบูรณาการฐานขาวยาเสพติด 
โดยการพัฒนาระบบเพื่อเช่ือมโยง 
ขอมูลการขาวระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ 

12. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

11. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

11. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

11. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

11. พัฒนาระบบและจัดหาเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

13. เสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
เครือข่ายการค้ายาเสพติด โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านยาเสพติด พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ 
ในด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่าย
การค้า ยาเสพติด การสืบสวนขยายผล
เส้นทางการเงินและเทคนิค ยุทธวิธี  
ในการสืบสวนสอบสวนปราบปราม 
กลุ่มเครือข่ายการค้า ยาเสพติด และ 
การใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัย 
อย่างสม่ำเสมอ 
 
 

12. เสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
เครือข่ายการค้ายาเสพติด โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านยาเสพติด พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ 
ในด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่าย
การค้า ยาเสพติด การสืบสวนขยายผล
เส้นทางการเงินและเทคนิค ยุทธวิธี  
ในการสืบสวนสอบสวนปราบปราม 
กลุ่มเครือข่ายการค้า ยาเสพติด และ 
การใช้เทคโนโลย ีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์พิเศษที่ทันสมยัอยา่งสม่ำเสมอ 

12. เสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
เครือข่ายการค้ายาเสพติด โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพ
ติด พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ในด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ
สืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายการค้า 
ยาเสพติด การสืบสวนขยายผลเส้นทาง
การเงินและเทคนิค ยุทธวิธี ในการสืบสวน
สอบสวนปราบปรามกลุ่มเครือข่าย 
การค้า ยาเสพติด และการใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พิเศษ  
ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ 

12. เสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
เครือข่ายการค้ายาเสพติด โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพ
ติด พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ในด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ
สืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายการค้า 
ยาเสพติด การสืบสวนขยายผลเส้นทาง
การเงินและเทคนิค ยุทธวิธี ในการสืบสวน
สอบสวนปราบปรามกลุ่มเครือข่าย 
การค้า ยาเสพติด และการใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พิเศษ  
ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ 

12. เสริมสร้าง/พัฒนาศักยภาพสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
เครือข่ายการค้ายาเสพติด โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพ
ติด พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ในด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ
สืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายการค้า 
ยาเสพติด การสืบสวนขยายผลเส้นทาง
การเงินและเทคนิค ยุทธวิธี ในการสืบสวน
สอบสวนปราบปรามกลุ่มเครือข่าย 
การค้า ยาเสพติด และการใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์พิเศษ  
ที่ทันสมัย อย่างสม่ำเสมอ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

14. ความรวมมือดานการปราบปราม 
ยาเสพตดิและการบังคับใช้กฎหมาย 

14. ความรวมมือดานการปราบปราม 
ยาเสพตดิและการบังคับใช้กฎหมาย 

14. ความรวมมือดานการปราบปราม 
ยาเสพตดิและการบังคับใช้กฎหมาย 

14. ความรวมมือดานการปราบปราม 
ยาเสพตดิและการบังคับใช้กฎหมาย 

14. ความรวมมือดานการปราบปราม 
ยาเสพตดิและการบังคับใช้กฎหมาย 

15. การผลักดันความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตนและเคมภีัณฑ ในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคํา และการทําลาย 
เครือขายยาเสพตดิระหวางประเทศ 
 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ 
มีการปฏิบตัิการรวมใหเกิดผลชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

15. การผลักดันความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตนและเคมภีัณฑ ในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคํา และการทําลาย 
เครือขายยาเสพตดิระหวางประเทศ  
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ 
มีการปฏิบตัิการรวมใหเกิดผลชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

15. การผลักดันความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตนและเคมภีัณฑ ในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคํา และการทําลาย 
เครือขายยาเสพตดิระหวางประเทศ  
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ 
มีการปฏิบตัิการรวมใหเกิดผลชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

15. การผลักดันความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตนและเคมภีัณฑ ในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคํา และการทําลาย 
เครือขายยาเสพตดิระหวางประเทศ  
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ 
มีการปฏิบตัิการรวมใหเกิดผลชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

15. การผลักดันความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตนและเคมภีัณฑ ในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคํา และการทําลาย 
เครือขายยาเสพตดิระหวางประเทศ  
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ 
มีการปฏิบตัิการรวมใหเกิดผลชัดเจน 
เปนรูปธรรม 

16. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 
การปราบปราม สืบสวน และ 
การประสานการปฏิบัติการเพื่อทําลาย
เครือขายการคายาเสพตดิขามชาติ 
รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 

16. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 
การปราบปราม สืบสวน และ 
การประสานการปฏิบัติการเพื่อทําลาย
เครือขายการคายาเสพตดิขามชาติ 
รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 

16. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 
การปราบปราม สืบสวน และ 
การประสานการปฏิบัติการเพื่อทําลาย
เครือขายการคายาเสพตดิขามชาติ 
รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 

16. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 
การปราบปราม สืบสวน และ 
การประสานการปฏิบัติการเพื่อทําลาย
เครือขายการคายาเสพตดิขามชาติ 
รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 

16. การแลกเปลีย่นขาวสารดานยาเสพติด 
การปราบปราม สืบสวน และ 
การประสานการปฏิบัติการเพื่อทําลาย
เครือขายการคายาเสพตดิขามชาติ 
รวมกัน ภายใตกรอบความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 

17. ประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  
ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ 
ระหวางประเทศ 

17. ประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  
ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ 
ระหวางประเทศ 

17. ประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  
ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ 
ระหวางประเทศ 

17. ประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  
ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ 
ระหวางประเทศ 

17. ประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติด  
สารตั้งตน และเคมีภณัฑ ทั้งทางบก  
ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส ์
ระหวางประเทศ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

18. ให้ความรู้เพื่อปองกันยาเสพตดิ  
ผาน การเรียนการสอนหลักสตูร 
ในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตามชวงวัย 

18. ให้ความรู้เพื่อปองกันยาเสพตดิ  
ผาน การเรียนการสอนหลักสตูร 
ในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตามชวงวัย 

18. ให้ความรู้เพื่อปองกันยาเสพตดิ  
ผาน การเรียนการสอนหลักสตูร 
ในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตามชวงวัย 

18. ให้ความรู้เพื่อปองกันยาเสพตดิ  
ผาน การเรียนการสอนหลักสตูร 
ในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตามชวงวัย 

18. ให้ความรู้เพื่อปองกันยาเสพตดิ  
ผาน การเรียนการสอนหลักสตูร 
ในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมตามชวงวัย 

19. สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติด 
รวมทั้งป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพตดิในเครือข่ายสังคมออนไลน ์

19. สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติด 
รวมทั้งป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิในเครือข่ายสังคมออนไลน ์

19. สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติด 
รวมทั้งป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิในเครือข่ายสังคมออนไลน ์

19. สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติด 
รวมทั้งป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิในเครือข่ายสังคมออนไลน ์

19. สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติด 
รวมทั้งป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิในเครือข่ายสังคมออนไลน ์

20. การเสรมิสร้างการมสี่วนร่วม 
ของครอบครัว โดยส่งเสริมและพฒันา
ความรู้ เพื่อการป้องกันยาเสพตดิ 
ในครอบครัว 

20. การเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของ
ครอบครัว โดยส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ 
เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว 

20. การเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของ
ครอบครัว โดยส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ 
เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว 

20. การเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของ
ครอบครัว โดยส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ 
เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว 

20. การเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของ
ครอบครัว โดยส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ 
เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว 

21. การเสรมิสรางสภาพแวดล้อม 
และการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  
โดยเฝ้าระวัง สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพตดิ 
และรว่มดูแลช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปญัหา
และเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ 
ต่อการป้องกันยาเสพติด 

21. การเสรมิสรางสภาพแวดล้อม 
และการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  
โดยเฝ้าระวัง สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพตดิ 
และรว่มดูแลช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปญัหา
และเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ 
ต่อการป้องกันยาเสพติด 

21. การเสรมิสรางสภาพแวดล้อม 
และการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  
โดยเฝ้าระวัง สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพตดิ 
และรว่มดูแลช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปญัหา
และเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ 
ต่อการป้องกันยาเสพติด 

21. การเสรมิสรางสภาพแวดล้อม 
และการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  
โดยเฝ้าระวัง สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพตดิ 
และรว่มดูแลช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปญัหา
และเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ 
ต่อการป้องกันยาเสพติด 

21. การเสรมิสรางสภาพแวดล้อม 
และการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน  
โดยเฝ้าระวัง สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพตดิ 
และรว่มดูแลช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปญัหา
และเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ 
ต่อการป้องกันยาเสพติด 

22. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 
โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/
ระเบียบการบังคับโทษให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

22. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 
โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/
ระเบียบการบังคับโทษให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

22. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
สนบัสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 
โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/
ระเบียบการบังคับโทษให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

22. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 
โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/
ระเบียบการบังคับโทษให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

22. การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
สนับสนุน การแกไขปญหายาเสพติด 
โดยพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/
ระเบียบการบังคับโทษให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

23. การสรางความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

23. การสรางความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

23. การสรางความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

23. การสรางความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

23. การสรางความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน      2,454.6042       2,528.2423       2,604.0896       2,682.2123       2,762.6787     13,031.8271  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง                
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(บก.ปคม.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร. สทส.  สกบ. ตท. และ บ.ตร. 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          683.5449      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และความผดิที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 300 คน  

1. การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และความผดิที่เกี่ยวข้อง  
ไม่น้อยกว่า 315 คน 

1. การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และความผดิที่เกี่ยวข้อง  
ไม่น้อยกว่า 331คน 

1. การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และความผดิที่เกี่ยวข้อง  
ไม่น้อยกว่า 348 คน 

1. การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และความผดิที่เกี่ยวข้อง  
ไม่น้อยกว่า 348 คน 

2. พื้นที่เสี่ยงได้รบัการตรวจ 
เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนษุย์  
จำนวน 1,000 ครั้ง 

2. พ้ืนท่ีเสี่ยงได้รบัการตรวจ 
เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนษุย์  
จำนวน 1,050 ครั้ง 

2. พ้ืนท่ีเสี่ยงได้รบัการตรวจ 
เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนษุย์  
จำนวน 1,103 ครั้ง 

2. พ้ืนท่ีเสี่ยงได้รบัการตรวจ 
เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนษุย์ 
จำนวน 1,158 ครั้ง 

2. พื้นที่เสี่ยงได้รบัการตรวจ 
เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนษุย์ 
จำนวน 1,158 ครั้ง 

3. การดำเนินคดีความผิดฐาน 
ค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง  
ไม่น้อยกว่า 200 คดี  

    

4. ความเห็นทางคดีค้ามนุษย ์
ในช้ันพนักงานสอบสวนและ 
ช้ันอัยการมีความสอดคล้องกัน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. ดำเนินการตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  
อย่างเคร่งครัด โดยการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ 

1. ดำเนินการตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  
อย่างเคร่งครัด โดยการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ 

1. ดำเนินการตามกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  
อย่างเคร่งครัด โดยการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ 

1. ดำเนินการตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  
อย่างเคร่งครัด โดยการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินคดคี้ามนุษย์ 

1. ดำเนินการตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
อย่างเคร่งครัด โดยการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลค้ามนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลในทุกมิติ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลค้ามนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลในทุกมิติ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลค้ามนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลในทุกมิติ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลค้ามนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลในทุกมิติ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลค้ามนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลในทุกมิติ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม และบริบทต่าง ๆ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
และบริบทต่าง ๆ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
และบริบทต่าง ๆ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
และบริบทต่าง ๆ 

3. เพ่ิมขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
และบริบทต่าง ๆ 

4. บูรณาการความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. บูรณาการความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักถึงปัญหา 
ค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักถึงปัญหาค้า
มนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักถึงปัญหาค้า
มนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักถึงปัญหาค้า
มนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักถึงปัญหาค้า
มนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        128.7488         132.6113         136.5896         140.6873         144.9079         683.5449  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หลัก บช.สอท./ร่วม บช.ก.(ปอท.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร. สทส.  สกบ. ตท. และ บ.ตร. 

                       ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น                 885.5400    ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. ความพึงพอใจของประชาชน
ภายหลังการใช้บริการระบบ 
รับแจ้งความออนไลน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

1. ความพึงพอใจของประชาชน
ภายหลังการใช้บริการระบบ 
รับแจ้งความออนไลน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

1. ความพึงพอใจของประชาชน
ภายหลังการใช้บริการระบบ 
รับแจ้งความออนไลน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

1. ความพึงพอใจของประชาชน
ภายหลังการใช้บริการระบบ 
รับแจ้งความออนไลน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

1. ความพึงพอใจของประชาชน
ภายหลังการใช้บริการระบบ 
รับแจ้งความออนไลน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2. จำนวนคดีที่จับกุมผู้กระทำ
ความผิดที่พำนักและอาศัย 
อยู่ในประเทศไทย ในกลุ่มคดี 
ที่มีแผนประทุษกรรมที่ได้รับ
มอบหมายผ่านระบบการรับแจ้ง
ความออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

2. จำนวนคดีที่จับกุมผู้กระทำ
ความผิดที่พำนักและอาศัย 
อยู่ในประเทศไทย ในกลุ่มคดี 
ที่มีแผนประทุษกรรมที่ได้รับ
มอบหมายผ่านระบบการรับแจ้ง
ความออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

2. จำนวนคดีที่จับกุมผู้กระทำ
ความผิดที่พำนักและอาศัย 
อยู่ในประเทศไทย ในกลุ่มคดี 
ที่มีแผนประทุษกรรมที่ได้รับ
มอบหมายผ่านระบบการรับแจ้ง
ความออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

2. จำนวนคดีที่จับกุมผู้กระทำ
ความผิดที่พำนักและอาศัย 
อยู่ในประเทศไทย ในกลุ่มคดี 
ที่มีแผนประทุษกรรมที่ได้รับ
มอบหมายผ่านระบบการรับแจ้ง
ความออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

2. จำนวนคดีที่จับกุมผู้กระทำ
ความผิดที่พำนักและอาศัย 
อยู่ในประเทศไทย ในกลุ่มคดี 
ที่มีแผนประทุษกรรมที่ได้รับ
มอบหมายผ่านระบบการรับแจ้ง
ความออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 
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ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่พนักงาน
อัยการสั่งฟ้อง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของสำนวนคดี 
ที่จับกุมได้ 
 

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่พนักงาน
อัยการสั่งฟ้อง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของสำนวนคดี 
ที่จับกุมได้ 

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่พนักงาน
อัยการสั่งฟ้อง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของสำนวนคดี 
ที่จับกุมได้ 

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่พนักงาน
อัยการสั่งฟ้อง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของสำนวนคดี 
ที่จับกุมได้ 

3. จำนวนคดีอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่พนักงาน
อัยการสั่งฟ้อง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของสำนวนคดี 
ที่จับกุมได้ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานรับแจ้งความออนไลน์ 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานรับแจ้งความออนไลน์ 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานรับแจ้งความออนไลน์ 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานรับแจ้งความออนไลน์ 

1. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานรับแจ้งความออนไลน์ 

2. สร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน 

2. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน 

2. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน 

2. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน 

2. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
วิธีการปฏิบัติงาน ในการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
และระงับการแพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
ตลอดจนการวิเคราะห์และพิสูจน์
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
วิธีการปฏิบัติงาน ในการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี และระงับการแพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
ตลอดจนการวิเคราะห์และพิสูจน์
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
วิธีการปฏิบัติงาน ในการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี และระงับการแพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
ตลอดจนการวิเคราะห์และพิสูจน์
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
วิธีการปฏิบัติงาน ในการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี และระงับการแพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
ตลอดจนการวิเคราะห์และพิสูจน์
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
วิธีการปฏิบัติงาน ในการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี และระงับการแพร่หลาย
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
ตลอดจนการวิเคราะห์และพิสูจน์
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ 
และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
เพ่ือรองรับภารกิจในการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี 

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ 
และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย  
เพ่ือรองรับภารกิจในการป้องกัน 
และปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ 
และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย  
เพ่ือรองรับภารกิจในการป้องกัน 
และปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ 
และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย  
เพ่ือรองรับภารกิจในการป้องกัน 
และปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

4. พัฒนาอาคารสถานที่ จัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ 
และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย  
เพ่ือรองรับภารกิจในการป้องกัน 
และปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

5. พัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจ
พิสูจน์ของกลางเพ่ือนำผลที่ได้ 
ไปเป็นพยานหลักฐานประกอบ
สำนวนการสอบสวนในการ
ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำ
ความผิด 

5. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการตรวจพิสูจน์ 
ของกลางเพ่ือนำผลที่ได้ไปเป็น
พยานหลักฐานประกอบสำนวน 
การสอบสวนในการดำเนินคดีอาญา 
กับผู้กระทำความผิด 

5. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการตรวจพิสูจน์ 
ของกลางเพ่ือนำผลที่ได้ไปเป็น
พยานหลักฐานประกอบสำนวน 
การสอบสวนในการดำเนินคดีอาญา 
กับผู้กระทำความผิด 

5. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการตรวจพิสูจน์ 
ของกลางเพ่ือนำผลที่ได้ไปเป็น
พยานหลักฐานประกอบสำนวน 
การสอบสวนในการดำเนินคดีอาญา 
กับผู้กระทำความผิด 

5. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการตรวจพิสูจน์ 
ของกลางเพ่ือนำผลที่ได้ไปเป็น
พยานหลักฐานประกอบสำนวน 
การสอบสวนในการดำเนินคดีอาญา 
กับผู้กระทำความผิด 

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมให้ความรู้ 
รณรงค์เสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ประชาชนให้มีความตระหนักรู้เท่า
ทันภัยที่แฝงมากับการใช้
เทคโนโลยี 

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมให้ความรู้ 
รณรงค์เสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ประชาชนให้มีความตระหนักรู้เท่า
ทันภัยที่แฝงมากับการใช้เทคโนโลยี 

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมให้ความรู้ 
รณรงค์เสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ประชาชนให้มีความตระหนักรู้เท่า
ทันภัยที่แฝงมากับการใช้เทคโนโลยี 

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมให้ความรู้ 
รณรงค์เสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ประชาชนให้มีความตระหนักรู้เท่า
ทันภัยที่แฝงมากับการใช้เทคโนโลย ี

6. จัดทำสื่อและกิจกรรมให้ความรู้ 
รณรงค์เสริมสร้างการเรียนรู้ของ
ประชาชนให้มีความตระหนักรู้เท่า
ทันภัยที่แฝงมากับการใช้เทคโนโลย ี

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        166.7955         171.7994         176.9533         182.2619         187.7298         885.5400  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



179 
 

เรื่อง :  การปราบปรามการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบสุขแก่ประชาชน (อาท ิผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง อาวุธปืน อาวุธสงคราม)   
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(บก.ป.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น ภ.1-9 ก. ทท. ส. ปส. ตชด. สตม. สพฐ.ตร. รพ.ตร. สทส.  สกบ. ตท. และ บ.ตร. 

                     ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          150.8076    ล้านบาท 

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

ผลการจับกุมความผดิอันเกี่ยวกับการ
ก่อความไมส่งบสุขเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย เพศ ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล 
มือปืนรับจ้าง อาวุธปืน อาวุธสงคราม 
ความผิดทีม่ีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับ
การก่อความไม่สงบสุขแก่ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  1,500 คด ี

ผลการจับกุมความผดิอันเกี่ยวกับ
การก่อความไม่สงบสุขเกี่ยวกับชีวติ 
ร่างกาย เพศ ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล 
มือปืนรับจ้าง อาวุธปืน อาวุธ
สงคราม ความผดิที่มีโทษทางอาญา
อันเกี่ยวกับการก่อความไมส่งบสุข 
แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า  1,575 คดี 

ผลการจับกุมความผดิอันเกี่ยวกับ 
การก่อความไม่สงบสุขเกี่ยวกับชีวติ 
ร่างกาย เพศ ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล 
มือปืนรับจ้าง อาวุธปืน อาวุธสงคราม 
ความผิดทีม่ีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับ
การก่อความไม่สงบสุขแก่ประชาชน 
ไม่น้อยกว่า  1,655 คด ี

ผลการจับกุมความผดิอันเกี่ยวกับการ 
ก่อความไมส่งบสุขเกี่ยวกับชีวิต รา่งกาย 
เพศ ทรัพย์สิน ผูม้ีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง 
อาวุธปืน อาวุธสงคราม ความผิดที่มีโทษ
ทางอาญาอันเกี่ยวกับการก่อความ 
ไม่สงบสุขแก่ประชาชน ไม่น้อยกวา่  
1,740 คดี 

ผลการจับกุมความผดิอันเกี่ยวกับการก่อความ
ไม่สงบสุขเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ ทรัพย์สิน 
ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง อาวุธปืน อาวุธ
สงคราม ความผดิที่มีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับ
การก่อความไม่สงบสุขแก่ประชาชน  
ไม่น้อยกว่า  1,825 คด ี
 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัทำระบบ
ฐานข้อมูล การบรูณาการฐานข้อมลู 
ทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัต ิ
 
 
 
 

1. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานโดยนำหลักวิชาการ
สากลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนตดิตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลผุลสัมฤทธ์ิ
โดยตรง 

1. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่าย 
ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ 
 

1. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุทโธปกรณ์อาคารสถานท่ี 
และพื้นที่จัดเก็บของกลาง  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
ของเจ้าหน้าท่ี 
 
 

1. เสริมสร้างจติสำนึก ความตระหนัก  
ของภาคเอกชน ภาคประชาชน  
และภาคประชาสังคมให้เห็นความสำคัญ 
ของปัญหาอาชญากรรม 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. เสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถของระบบงานข่าวกรอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

2. พัฒนาทักษะและขีด
ความสามารถของกำลังประชาชน
และกำลังในพื้นที่ให้พร้อมต่อ 
การดูแลความปลอดภัยในพื้นที ่

2. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่
ให้พร้อมต่อการดูแลความปลอดภยั 
ในพื้นที่ 

2. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่ให้
พร้อมต่อการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
 

2. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกำลัง
ประชาชนและกำลังในพื้นท่ีให้พร้อมต่อ 
การดูแลความปลอดภัยในพื้นที ่
 

3. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ของกำลังประชาชนและกำลังในพื้นที่
ให้พร้อมต่อการดูแลความปลอดภยั 
ในพื้นที่ 

3. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพ้ืนท่ี 
 

3. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพ้ืนท่ี 
 

3. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจในพ้ืนท่ี 
 

3. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและการดำเนินงานของเจา้หน้าท่ี
ตำรวจในพื้นที ่
 

4. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพ้ืนท่ี 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่ง
กำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อม 
ต่อการปฏิบตัิงาน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่ง
กำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อม 
ต่อการปฏิบตัิงาน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งกำลัง
บำรุงให้เพียงพอและพร้อม 
ต่อการปฏิบตัิงาน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งกำลังบำรุง
ให้เพียงพอและพร้อมต่อการปฏิบตัิงาน 
 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่ง
กำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อมตอ่
การปฏิบัติงาน 

5. เพิ่มประสิทธภิาพในดา้นการส่ง
กำลังบำรุงใหเ้พียงพอและพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

5. เพิ่มประสิทธภิาพในดา้นการส่งกำลัง
บำรุงให้เพยีงพอและพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

5. เพิ่มประสิทธภิาพในดา้นการส่งกำลัง
บำรุงให้เพยีงพอและพร้อมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

5. เพิ่มประสิทธภิาพในดา้นการส่งกำลังบำรุง 
ให้เพียงพอและพร้อมตอ่การปฏิบัติงาน 
 

6. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่ง
กำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อม 
ต่อการปฏิบตัิงาน 
 

6. บูรณาการการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และเปดิโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามสี่วนร่วม 

6. บูรณาการการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และเปดิโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามสี่วนร่วม 

6. บูรณาการการความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
และเปดิโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามสี่วนร่วม 

6. บูรณาการการความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และเปดิโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 
 

7. บูรณาการการความรว่มมือกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเปน็ระบบ และ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วม 
 

7. พัฒนาระบบการสรรหา  
การคัดเลือก การบรรจุ และ 
การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้มปีระสิทธภิาพ
และเหมาะสมกับตำแหน่ง 

7. พัฒนาระบบการสรรหา  
การคัดเลือก การบรรจุ และ 
การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้มปีระสิทธภิาพ
และเหมาะสมกับตำแหน่ง 

7. พัฒนาระบบการสรรหาการคดัเลือก 
การบรรจุ และการแต่งตั้ง โยกย้าย  
ให้มีประสิทธภิาพและเหมาะสม 
กับตำแหน่ง 

7. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก  
การบรรจุ และการแต่งตั้ง โยกย้าย  
ให้มีประสิทธภิาพและเหมาะสมกับตำแหน่ง 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

8. พัฒนาระบบการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตัง้ 
โยกย้าย ให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับตำแหน่ง 
 

8. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 

8. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 

8. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 

8. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้สามารถนำมาใช้ได้อยา่งเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน 
 
 

9. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 

9. การพัฒนาองค์กรและยกระดบั
องค์กรอย่างสร้างสรรค์และใหเ้กิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยที่ยังให้
ความสำคญักับบุคลากรทุกระดับ 
โดยการพัฒนาองค์กรควรตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) ตลอดจนค่านิยม (Core 
Value) ขององค์กรควรมีเป้าหมายที่
ชัดเจนและการปฏบิัติการเชิงกลยทุธ์
ให้เกิดความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กรพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

9. การพัฒนาองค์กรและยกระดบั
องค์กรอย่างสร้างสรรค์และใหเ้กิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยที่ยังให้
ความสำคญักับบุคลากรทุกระดับ โดย
การพัฒนาองค์กรควรตอบสนองตอ่
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
ตลอดจนคา่นิยม (Core Value) ของ
องค์กรควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและ
การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้เกดิ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำ
ให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนตลอดไป 

9. การพัฒนาองค์กรและยกระดบัองค์กร
อย่างสร้างสรรค์และให้เกดิประสทิธิผล
สูงสุด โดยที่ยังให้ความสำคัญกับ
บุคลากรทุกระดับ โดยการพัฒนาองค์กร
ควรตอบสนองต่อวสิัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) ตลอดจนค่านยิม 
(Core Value) ขององค์กรควรมี
เป้าหมายที่ชัดเจนและการปฏิบัตกิาร
เชิงกลยุทธ์ให้เกิดความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กรพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

9. การพัฒนาองค์กรและยกระดบัองค์กรอย่าง
สร้างสรรค์และใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด โดยที่
ยังให้ความสำคญักับบุคลากรทุกระดับ โดยการ
พัฒนาองค์กรควรตอบสนองต่อวสิยัทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) ตลอดจนค่านิยม 
(Core Value) ขององค์กรควรมีเป้าหมายที่
ชัดเจนและการปฏบิัติการเชิงกลยทุธ์ให้เกิด
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้
องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ตลอดไป 
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10. การพัฒนาองค์กรและยกระดบั
องค์กรอย่างสร้างสรรค์และใหเ้กิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยที่ยังให้
ความสำคญักับบุคลากรทุกระดับ โดย
การพัฒนาองค์กรควรตอบสนองตอ่
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
ตลอดจนคา่นิยม (Core Value) ของ
องค์กรควรมเีป้าหมายที่ชัดเจนและการ
ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ใหเ้กิดความสำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กร
พัฒนาไดอ้ย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ตลอดไป 

10. ปรับโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
(Infrastructure) ซึ่งโครงสรา้ง
พื้นฐานขององค์กรนั้นรวมตั้งแต่
อุปกรณ์เครื่องมือท่ีจำเป็นไปจนถึง
เทคโนโลยีตลอดจนข้อมลูสารสนเทศ
ต่างๆ ท่ีต้องพร้อมและช่วยส่งเสรมิ
ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  
เพื่อรองรับการทำงานท่ีดีที่สดุ มีสว่น
ช่วยให้บุคลากรในองค์กรใช้ศักยภาพ 
ของตนในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10. ปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
ในรูปแบบต่างๆ (Infrastructure)  
ซึ่งโครงสรา้งพื้นฐานขององค์กรนั้นรวม
ตั้งแต่อุปกรณเ์ครื่องมือท่ีจำเป็นไป
จนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมลู
สารสนเทศต่างๆ ที่ต้องพร้อมและช่วย
ส่งเสริมให้การทำงานมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับการทำงานท่ีดีที่สดุ มีสว่น
ช่วยให้บุคลากรในองค์กรใช้ศักยภาพ
ของตนในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

10. ปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรใน
รูปแบบต่างๆ (Infrastructure)  
ซึ่งโครงสรา้งพื้นฐานขององค์กรนั้นรวม
ตั้งแต่อุปกรณเ์ครื่องมือท่ีจำเป็นไปจนถึง
เทคโนโลยีตลอดจนข้อมลูสารสนเทศ
ต่างๆ ท่ีต้องพร้อมและช่วยส่งเสรมิให้
การทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การทำงานท่ีดีที่สุด มสี่วนช่วยให้
บุคลากรในองค์กรใช้ศักยภาพของตน 
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. ปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรใน
รูปแบบต่างๆ (Infrastructure) ซึง่โครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กรนั้นรวมตั้งแต่อุปกรณ์
เครื่องมือท่ีจำเป็นไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจน
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีต้องพร้อมและ 
ช่วยส่งเสรมิให้การทำงานมีประสทิธิภาพ  
เพื่อรองรับการทำงานท่ีดีที่สดุ มีสว่นช่วย 
ให้บุคลากรในองค์กรใช้ศักยภาพของตน 
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

11. ปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
ในรูปแบบต่างๆ (Infrastructure)  
ซึ่งโครงสรา้งพื้นฐานขององค์กรนั้น 
รวมตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเปน็ไป
จนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมลู
สารสนเทศต่างๆ ที่ต้องพร้อมและช่วย
ส่งเสริมให้การทำงานมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับการทำงานท่ีดีที่สดุ มีสว่น
ช่วยให้บุคลากรในองค์กรใช้ศักยภาพ
ของตนในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11. พัฒนากระบวนการทำงานท่ีเป็น
ระบบระเบียบ (Process & 
System) มีมาตรฐาน ชัดเจน  
มีขั้นตอนท่ีเหมาะสม มีการ
ประเมินผล รวมถึงมีการแก้ไข
จุดบกพร่องได้อยา่งทันท่วงที จะทำ
ให้องค์กรพัฒนาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

11. พัฒนากระบวนการทำงานท่ีเป็น
ระบบระเบียบ (Process & System) 
มีมาตรฐาน ชัดเจน มีขั้นตอนท่ี
เหมาะสม มีการประเมินผล รวมถงึมี
การแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงที 
จะทำให้องค์กรพัฒนาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

11. พัฒนากระบวนการทำงานท่ีเป็น
ระบบระเบียบ (Process & System)  
มีมาตรฐาน ชัดเจน มีขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
มีการประเมินผล รวมถึงมีการแกไ้ข
จุดบกพร่องได้อยา่งทันท่วงที จะทำให้
องค์กรพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

11. พัฒนากระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบ
ระเบียบ (Process & System) มมีาตรฐาน 
ชัดเจน มีขั้นตอนท่ีเหมาะสม มีการประเมินผล 
รวมถึงมีการแกไ้ขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงที 
จะทำให้องค์กรพัฒนาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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12. พัฒนากระบวนการทำงานท่ีเป็น
ระบบระเบียบ (Process & System) 
มีมาตรฐาน ชัดเจน มีขั้นตอน 
ที่เหมาะสม มีการประเมินผล  
รวมถึงมีการแกไ้ขจุดบกพร่อง 
ได้อย่างทันท่วงที จะทำให้องค์กร
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Development) 
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพ 
ของแต่ละบุคคลอย่างเตม็
ความสามารถ นำมาซึ่งคุณภาพ 
ของงานและจิตใจ  
(Life and Performance) 

12. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Development) 
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพ 
ของแต่ละบุคคลอย่างเต็มความสามารถ 
นำมาซึ่งคุณภาพของงานและจิตใจ 
(Life and Performance) 

12. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Development) 
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพ 
ของแต่ละบุคคลอย่างเตม็ความสามารถ 
นำมาซึ่งคุณภาพของงานและจิตใจ  
(Life and Performance) 

12. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Development)  
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของแต่ละบคุคล
อย่างเต็มความสามารถ นำมาซึ่งคุณภาพ 
ของงานและจิตใจ (Life and Performance) 
 

13. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Development) 
เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของแต่
ละบุคคลอย่างเตม็ความสามารถ  
นำมาซึ่งคุณภาพของงานและจิตใจ 
(Life and Performance) 
 
 

13. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 
(Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและ
ระบบการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการพัฒนากรอบความคิดและ
กรอบทักษะ สำหรับการทำงานและ
การดำเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทาย
ในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 22 

13. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 
(Ecosystem) ที่ส่งเสรมิและสนับสนุน
การเรยีนรู้และการพัฒนาบคุลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิให้หน่วยงาน
ภาครัฐมสีภาพแวดล้อมและระบบ 
การทำงานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และ 
การพัฒนากรอบความคดิและกรอบ
ทักษะ สำหรับการทำงานและ 
การดำเนินชีวติท่ามกลางความท้าทาย
ในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 22 

13. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 
(Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบ 
การทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ 
การพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ 
สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิต
ท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัล 
และศตวรรษที่ 22 

13. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 
(Ecosystem) ที่ส่งเสรมิและสนับสนุน 
การเรยีนรู้และการพัฒนาบคุลากร 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีสภาพแวดล้อมและระบบการทำงานท่ีเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนากรอบความคิด
และกรอบทักษะ สำหรับการทำงานและ 
การดำเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทาย 
ในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 22 
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14. พัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน 
(Ecosystem) ที่ส่งเสรมิและสนับสนุน
การเรยีนรู้และการพัฒนาบคุลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิให้หน่วยงาน
ภาครัฐมสีภาพแวดล้อมและระบบ 
การทำงานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
และการพัฒนากรอบความคดิ 
และกรอบทักษะ สำหรับการทำงาน
และการดำเนินชีวิตท่ามกลาง 
ความท้าทายในยุคดิจิทลั 
และศตวรรษที่ 22 
 
 

14. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) 
การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษ
ที่ 22 และการสรา้งนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ตามแผนการปฏริูปประเทศ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน 
การพัฒนาระบบราชการในอนาคต 
เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะ 
ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรปู
ภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและ
ประชาชน และการผสานการทำงาน
และการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

14. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) 
การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษ 
ที่ 22 และการสรา้งนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ตามแผนการปฏริูปประเทศ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน 
การพัฒนาระบบราชการในอนาคต 
เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะ 
ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรปู
ภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและ
ประชาชน และการผสานการทำงาน
และการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

14. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets)  
การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษ 
ที่ 22 และการสรา้งนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกจิ 
ตามแผนการปฏริูปประเทศ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน 
การพัฒนาระบบราชการในอนาคต 
เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะ 
ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรปู
ภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน 
และการผสานการทำงานและการใช้ชีวิต 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

14. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงาน
ในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 22 และการสร้าง
นวัตกรรมทีต่อบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ตามแผนการปฏริูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการ 
ในอนาคต เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะ 
ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรปูภาครัฐ 
สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน ์
ต่อภาครัฐและประชาชน และการผสาน 
การทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

15. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) 
การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี 
22 และการสร้างนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกจิ
ตามแผนการปฏริูปประเทศ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนการพัฒนา
ระบบราชการในอนาคต เพื่อให้
บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จำเป็นในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สร้าง
ผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 

15. ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มี
กรอบความคิด (Mindset) ในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การมุ่งเนน้
ประโยชนส์่วนรวมและทำงานบน
หลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากล
อย่างเหมาะสม และทำงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพในบริบทท่ีขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อให้
บุคลากรภาครัฐมีคณุลักษณะ 
ในการเป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้และพัฒนา  

15. ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบ
ความคิด (Mindset) ในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์
ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม 
ประยุกตห์ลักสากลอยา่งเหมาะสม 
และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมี
คุณลักษณะในการเป็นผู้ใฝ่เรยีนรูแ้ละ
พัฒนา ให้ความสำคัญกับประโยชน์ 

15. ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบ
ความคิด (Mindset) ในการเรียนรู ้
และพัฒนาตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์
ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม 
ประยุกตห์ลักสากลอยา่งเหมาะสม และ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบท 
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล เพื่อให้
บุคลากรภาครัฐมีคณุลักษณะในการเป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา ให้ความสำคัญกับ
ประโยชนส์่วนรวม ทำงานด้วยความเป็น 

15. ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด 
(Mindset) ในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง 
การมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและทำงานบน
หลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่าง
เหมาะสม และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบริบทท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะในการ 
เป็นผู้ใฝเ่รียนรู้และพัฒนา ให้ความสำคญักับ
ประโยชนส์่วนรวม ทำงานด้วยความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม  
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

ต่อภาครัฐและประชาชน และ 
การผสานการทำงานและการใช้ชีวิต 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ใหค้วามสำคญักับประโยชน์ส่วนรวม 
ทำงานด้วยความเป็นธรรมไมเ่ลือก
ปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจรยิธรรม 
และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับ 
กับยุคดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้างภาครัฐ 
ที่ทันสมัย เป็นท่ีพึ่งของประชาชน 
และเชื่อถือไวว้างใจได ้

ส่วนรวม ทำงานด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐาน
จริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากล 
ที่สอดรับกับยคุดิจิทัล เพื่อร่วมกัน 
สร้างภาครัฐที่ทันสมยั เป็นท่ีพึ่ง 
ของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได ้

ธรรมไม่เลือกปฏิบตัิ ยึดมั่นในมาตรฐาน
จริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากล 
ที่สอดรับกับยคุดิจิทัล เพื่อร่วมกัน 
สร้างภาครัฐที่ทันสมยั เป็นท่ีพึ่ง 
ของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได ้

และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล 
เพื่อร่วมกันสร้างภาครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พ่ึง 
ของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได ้

16. ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบ
ความคิด (Mindset) ในการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์
ส่วนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม 
ประยุกตห์ลักสากลอยา่งเหมาะสม 
และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
บริบทท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะใน
การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา  
ให้ความสำคญักับประโยชน์ส่วนรวม 
ทำงานด้วยความเป็นธรรมไมเ่ลือก
ปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจรยิธรรม 
และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับ
ยุคดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้างภาครัฐ 
ที่ทันสมัย เป็นท่ีพึ่งของประชาชน  
และเชื่อถือไว้วางใจได ้
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การปราบปรามการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบสขุแก่ประชาชน (อาท ิผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง อาวุธปืน อาวุธสงคราม) 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน            28.4053             29.2575             30.1352             31.0392             31.9704           150.8076  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การยกระดับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางในการกระทำความผิดทางด้านเศรษฐกิจ  
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(ปอศ.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. และ ภ.1-9 
                                                                                                                                         ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น     47.5778       ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี หลักทรพัย์/
ตลาดหลักทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน และ
การเงินการธนาคาร โดยการจับกมุ/รับ
แจ้ง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไม่น้อยกว่า 
1,350 คดี/ปี 

- จับกุมการกระทำความผดิเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี หลักทรพัย์/
ตลาดหลักทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน และ
การเงินการธนาคาร โดยการจับกมุ/รับ
แจ้ง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไม่น้อยกว่า 
1,415 คดี/ปี 

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี หลักทรพัย์/
ตลาดหลักทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน และ
การเงินการธนาคาร โดยการจับกมุ/รับ
แจ้ง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไม่น้อยกว่า 
1,480 คดี/ปี 

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี หลักทรพัย์/
ตลาดหลักทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน และ
การเงินการธนาคาร โดยการจับกมุ/รับ
แจ้ง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไม่น้อยกว่า 
1,550 คดี/ปี 

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี หลักทรพัย์/
ตลาดหลักทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน และ
การเงินการธนาคาร โดยการจับกมุ/รับ
แจ้ง (เกิดเลขคดี) จำนวน ไม่น้อยกว่า 
1,630 คดี/ปี 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. จัดอบรม เพิ่มทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างความตระหนัก ตืน่ตัว
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้แก่ข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด 

1. จัดอบรม เพิ่มทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างความตระหนัก ตืน่ตัว 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้แก่ข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด 

1. จัดอบรม เพิ่มทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างความตระหนัก ตืน่ตัว 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้แก่ข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด 

1. จัดอบรม เพิ่มทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างความตระหนัก ตืน่ตัว 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้แก่ข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด 

1. จัดอบรม เพิ่มทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างความตระหนัก ตืน่ตัว 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้แก่ข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด 

2. ทบทวนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
และเพิ่มเติมองค์ความใหม่ให้ทันยคุ
ทันสมัย ทั้งทางด้านข้อกฎหมาย 
พฤติการณ์ของผู้กระทำความผิด และ
บริบทอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจัจุบนั 

2. ทบทวนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่มเตมิองค์ความใหม่ให้ทันยุคทันสมัย 
ทั้งทางด้านข้อกฎหมาย พฤติการณ์ของ
ผู้กระทำความผดิ และบริบทอื่น ๆ  
ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน 

2. ทบทวนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่มเตมิองค์ความใหม่ให้ทันยุคทันสมัย 
ทั้งทางด้านข้อกฎหมาย พฤติการณ์ของ
ผู้กระทำความผดิ และบริบทอื่น ๆ  
ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน 

2. ทบทวนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่มเตมิองค์ความใหม่ให้ทันยุคทันสมัย 
ทั้งทางด้านข้อกฎหมาย พฤติการณ์ของ
ผู้กระทำความผดิ และบริบทอื่น ๆ  
ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน 

2. ทบทวนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่มเตมิองค์ความใหม่ให้ทันยุคทันสมัย 
ทั้งทางด้านข้อกฎหมาย พฤติการณ์ของ
ผู้กระทำความผดิ และบริบทอื่น ๆ  
ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน 
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ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

3. สร้างความเชื่อมโยง เพิ่มเครือข่าย 
ในการร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคยีง 
ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

3. สร้างความเชื่อมโยง เพิ่มเครือข่าย 
ในการร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคยีง 
ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

3. สร้างความเชื่อมโยง เพิ่มเครือข่าย 
ในการร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคยีง 
ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

3. สร้างความเชื่อมโยง เพิ่มเครือข่าย 
ในการร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคยีง 
ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

3. สร้างความเชื่อมโยง เพิ่มเครือข่าย 
ในการร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคยีง 
ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน 

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ต่าง ๆ  
ที่จำเป็นและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนระบบเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ผลการปฏิบตัิได้อย่างเต็มที ่

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ต่าง ๆ  
ที่จำเป็นและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ผลการปฏิบตัิได้อย่างเต็มที ่

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ต่าง ๆ  
ที่จำเป็นและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ผลการปฏิบตัิได้อย่างเต็มที ่

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ต่าง ๆ  
ที่จำเป็นและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ผลการปฏิบตัิได้อย่างเต็มที ่

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ต่าง ๆ  
ที่จำเป็นและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ผลการปฏิบตัิได้อย่างเต็มที ่

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การยกระดับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางในการกระทำความผิดทางด้านเศรษฐกิจ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน           8.9615            9.2303            9.5073            9.7925           10.0862           47.5778  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(ปคบ.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. และ ภ.1-9 

                      ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น         33.9880       บาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บรโิภค,ปุย๋,วัตถุ
อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, อาหารและยา,
เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 900 คดี/ป ี

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บรโิภค,ปุย๋,วัตถุ
อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, อาหารและยา,
เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
ไม่น้อยกว่า 945 คดี/ 

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บรโิภค,ปุย๋,วัตถุ
อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, อาหารและยา,
เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
ไม่น้อยกว่า 990 คดี/ป ี

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บรโิภค,ปุย๋,วัตถุ
อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, อาหารและยา,
เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
ไม่น้อยกว่า 1,040 คดี/ป ี

จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บรโิภค,ปุย๋,วัตถุ
อันตราย,ตลาดแบบตรง,มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, อาหารและยา,
เครื่องสำอาง,สาธารณสุข,ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และอื่น ๆ ท่ีเกีย่ว 
ไม่น้อยกว่า 1,090 คดี/ป ี

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวธิี
ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สืบสวน 
ปราบปราม สอบสวน คดีคุ้มครอง
ผู้บริโภคการขายสินคา้หรือบริการ 
ทางออนไลน์ 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวธิี
ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สืบสวน 
ปราบปราม สอบสวน คดีคุ้มครอง
ผู้บริโภคการขายสินคา้หรือบริการ 
ทางออนไลน์ 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวธิี
ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สืบสวน 
ปราบปราม สอบสวน คดีคุ้มครอง
ผู้บริโภคการขายสินคา้หรือบริการ 
ทางออนไลน์ 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวธิี
ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สืบสวน 
ปราบปราม สอบสวน คดีคุ้มครอง
ผู้บริโภคการขายสินคา้หรือบริการ 
ทางออนไลน์ 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวธิี
ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สืบสวน 
ปราบปราม สอบสวน คดีคุ้มครอง
ผู้บริโภคการขายสินคา้หรือบริการ 
ทางออนไลน์ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้
ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์อาคาร
สถานท่ีและพื้นที่จดัเก็บของกลาง  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ีและอำนวยความสะดวก
ผู้รับบริการ 

2. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุทโธปกรณ์อาคารสถานท่ี 
และพื้นที่จัดเก็บของกลาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าท่ี
และอำนวยความสะดวกผูร้ับบริการ 

2. จัดหา เครื่องมอื เครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุทโธปกรณ์อาคารสถานท่ี 
และพื้นที่จัดเก็บของกลาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าท่ี
และอำนวยความสะดวกผูร้ับบริการ 

2. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุทโธปกรณ์อาคารสถานท่ี 
และพื้นที่จัดเก็บของกลาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าท่ี
และอำนวยความสะดวกผูร้ับบริการ 

2. จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ยานพาหนะ 
อาวุธยุทโธปกรณ์อาคารสถานท่ี 
และพื้นที่จัดเก็บของกลาง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าท่ี
และอำนวยความสะดวกผูร้ับบริการ 

3. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการตรวจพิสจูน์ของกลาง 
เพื่อนำผลทีไ่ดไ้ปใช้เป็นพยานหลักฐาน
ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ
ดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำความผิด
ก่อนท่ีจะส่งฟ้องผู้ต้องหาไปยังพนกังาน
อัยการ  ซึ่งผลตรวจพิสูจน์หรือตรวจ
วิเคราะหด์ังกล่าว ถือเป็นยานหลกัฐาน
ที่สำคัญ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพไม่ล่าช้า 

3. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการตรวจพิสจูน์ของกลาง 
เพื่อนำผลทีไ่ดไ้ปใช้เป็นพยานหลักฐาน
ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ
ดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำความผิด
ก่อนท่ีจะส่งฟ้องผู้ต้องหาไปยังพนกังาน
อัยการ  ซึ่งผลตรวจพิสูจน์หรือตรวจ
วิเคราะหด์ังกล่าว ถือเป็นพยานหลักฐาน
ที่สำคัญ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพไม่ล่าช้า 

3. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการตรวจพิสจูน์ของกลาง 
เพื่อนำผลทีไ่ดไ้ปใช้เป็นพยานหลักฐาน
ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ
ดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำความผิด
ก่อนท่ีจะส่งฟ้องผู้ต้องหาไปยังพนกังาน
อัยการ  ซึ่งผลตรวจพิสูจน์หรือตรวจ
วิเคราะหด์ังกล่าว ถือเป็นพยานหลักฐาน
ที่สำคัญ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพไม่ล่าช้า 

3. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการตรวจพิสจูน์ของกลาง 
เพื่อนำผลทีไ่ดไ้ปใช้เป็นพยานหลักฐาน
ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ
ดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำความผิด
ก่อนท่ีจะส่งฟ้องผู้ต้องหาไปยังพนกังาน
อัยการ  ซึ่งผลตรวจพิสูจน์หรือตรวจ
วิเคราะหด์ังกล่าว ถือเป็นพยานหลักฐาน
ที่สำคัญ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพไม่ล่าช้า 

3. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการตรวจพิสจูน์ของกลาง 
เพื่อนำผลทีไ่ดไ้ปใช้เป็นพยานหลักฐาน
ประกอบสำนวนการสอบสวนในการ
ดำเนินคดีอาญา กับผู้กระทำความผิด
ก่อนท่ีจะส่งฟ้องผู้ต้องหาไปยังพนกังาน
อัยการ  ซึ่งผลตรวจพิสูจน์หรือตรวจ
วิเคราะหด์ังกล่าว ถือเป็นพยานหลักฐาน
ที่สำคัญ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพไม่ล่าช้า 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผลิตและจำหน่าย
สินค้าและบริการ ผู้ให้บริการการชำระ
เงินออนไลน์ ผู้ประกอบการส่งสินค้า 
เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้มีประสิทธิครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผลิตและจำหน่าย
สินค้าและบริการ ผู้ให้บริการการชำระ
เงินออนไลน์ ผู้ประกอบการส่งสินค้า 
เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้มีประสิทธิครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
โดยการสรา้งความเชื่อมโยง  
ในการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผลิตและจำหน่าย
สินค้าและบริการ ผู้ให้บริการการชำระ
เงินออนไลน์ ผู้ประกอบการส่งสินค้า 
เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้มีประสิทธิครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
โดยการสรา้งความเชื่อมโยง  
ในการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผลิตและจำหน่าย
สินค้าและบริการ ผู้ให้บริการการชำระ
เงินออนไลน์ ผู้ประกอบการส่งสินค้า 
เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้มีประสิทธิครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
โดยการสร้างความเช่ือมโยงในการร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผลิตและจำหน่าย
สินค้าและบริการ ผู้ให้บริการการชำระ
เงินออนไลน์ ผู้ประกอบการส่งสินค้า 
เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้มีประสิทธิครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
โดยการสร้างความเช่ือมโยงในการร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

5. จัดทำสื่อรณรงค์เสรมิสร้างการ
เรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนัก
ในสิทธิหน้าท่ีและมภีูมิคุม้กัน 
ในการบริโภคและซื้อสินค้าเพิ่มมากข้ึน 

5. จัดทำสื่อรณรงค์เสรมิสร้างการเรียนรู้
ของผู้บริโภคใหม้ีความตระหนักในสิทธิ
หน้าท่ีและมภีูมิคุม้กันในการบรโิภค 
และซื้อสินค้าเพิม่มากขึ้น 

5. จัดทำสื่อรณรงค์เสรมิสร้างการเรียนรู้
ของผู้บริโภคใหม้ีความตระหนักในสิทธิ
หน้าท่ีและมภีูมิคุม้กันในการบรโิภค 
และซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

5. จัดทำสื่อรณรงค์เสรมิสร้างการเรียนรู้
ของผู้บริโภคใหม้ีความตระหนักในสิทธิ
หน้าท่ีและมภีูมิคุม้กันในการบรโิภค 
และซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

5. จัดทำสื่อรณรงค์เสรมิสร้างการเรียนรู้
ของผู้บริโภคใหม้ีความตระหนักในสิทธิ
หน้าท่ีและมภีูมิคุม้กันในการบรโิภค 
และซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  6.4018   6.5939   6.7917   6.9954   7.2053   33.9880  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(ปทส.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. และ ภ.1 – 9 

                                 ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น      375.8550     ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

การจับกุมการกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไม่น้อยกว่า 4,150 คดี 

การจับกุมการกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไม่น้อยกว่า  4,160  คดี 

การจับกุมการกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไม่น้อยกว่า 4,170  คดี 

การจับกุมการกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไม่น้อยกว่า 4,170  คดี 

การจับกุมการกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไม่น้อยกว่า 4,170  คดี 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. ออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม 
การกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

1. ออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม 
การกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

1. ออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม 
การกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

1. ออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม 
การกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

1. ออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปราม 
การกระทำความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญใน
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ำเสมอ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ 
ในสังกัดเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ 
ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม่ำเสมอ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ 
ในสังกัดเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ 
ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม่ำเสมอ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ 
ในสังกัดเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ 
ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม่ำเสมอ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ 
ในสังกัดเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ 
ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม่ำเสมอ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

3. สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหา การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหา การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3. จัดหายานพาหนะในการออกตรวจ
สืบสวนปราบปรามให้ครอบคลุมทกุ ๆ 
จังหวัด 

3. นำเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพา ระบบสารสนเทศการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ 

3. จัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายภาค
ประชาชน/ ชุมชนให้เป็นแนวร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



193 
 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

 4. นำเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพา ระบบสารสนเทศการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ (Big data) 

4. จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจพื้นท่ีป่า      
(โดรน) เพื่อสืบสวนป้องกันปราบปราม
การกระทำผิดเกีย่วกับการบุกรุก ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. จัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายภาค
ประชาชน/ ชุมชนให้เป็นแนวร่วม 
ในการป้องกันและแก้ไขปญัหา  
การทำลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

4. ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาอุปสรรค  
จากการดำเนินการทีผ่่านมาและนำมา 
มาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ใหส้ำเร็จลุล่วงตามตัวช้ีวัดที่กำหนด 

  5. พัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมลูให้มี
ความทันสมัย เพื่อให้นำข้อมูลมาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. นำข้อมูลจากระบบท่ีจัดเก็บ 
(Database) มาวิเคราะห์ เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

  6. จัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายภาค 
ประชาชน/ ชุมชนให้เป็นแนวร่วม 
ในการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
การทำลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

  

  7. ยกระดับความร่วมมือในการปอ้งกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาต ิ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รูปแบบต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          70.7940           72.9178           75.1054           77.3585           79.6793         375.8550  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : บช.ก.(ปปป.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : บช.น. และ ภ.1-9 
                                                                                                                                ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น             52.0715        ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถ
ทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่า 50 คดี/ป ี

การสืบสวนและสอบสวนคดีที ่สามารถ
ทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่า 65 คดี/ปี 

การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถ
ทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่า 65 คดี/ป ี

การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถ
ทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่า 65 คดี/ป ี

การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถ
ทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่า 65 คดี/ป ี

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากรในการป้องกัน ปราบปราม 
สืบสวนสอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานในคดี  การกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบคุลากร
ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 
ในคดีการกระทำความผิดเกีย่วกับ 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบคุลากร
ในการป้องกนั ปราบปราม สืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 
ในคดีการกระทำความผิดเกีย่วกับ 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบคุลากร
ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 
ในคดีการกระทำความผิดเกีย่วกับ 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบคุลากร
ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 
ในคดีการกระทำความผิดเกีย่วกับ 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแล และเร่งรัดผลการปฏิบัต ิ
ในการดำเนินงานสบืสวนสอบสวน  
รวบรวมพยานหลักฐานในคดี   

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแล และเร่งรัดผลการปฏิบัต ิ
ในการดำเนินงานสบืสวนสอบสวน  
รวบรวมพยานหลักฐานในคดี   

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแล และเร่งรัดผลการปฏิบัต ิ
ในการดำเนินงานสบืสวนสอบสวน  
รวบรวมพยานหลักฐานในคดี   

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแล และเร่งรัดผลการปฏิบัต ิ
ในการดำเนินงานสบืสวนสอบสวน  
รวบรวมพยานหลักฐานในคดี   

3. พัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแล และเร่งรัดผลการปฏิบัต ิ
ในการดำเนินงานสบืสวนสอบสวน  
รวบรวมพยานหลักฐานในคดี   
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

4. บูรณาการความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อการป้องกัน 
ปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่วกับ
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการ     

4. บูรณาการความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อการป้องกัน 
ปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่วกับ
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการ     

4. บูรณาการความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อการป้องกัน 
ปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่วกับ
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการ     

4. บูรณาการความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อการป้องกัน 
ปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่วกับ
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการ     

4. บูรณาการความร่วมมือและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อการป้องกัน 
ปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่วกับ
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ในวงราชการ     

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และ 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และ 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และ 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และ 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และ 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน           9.8079           10.1021           10.4052           10.7174           11.0389           52.0715  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

เป็นองค์การนำสมัย มีมาตรฐานสากล 
และเข้าสู่ระบบราชการไทย 4.0 

ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบรหิารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ …* 

สยศ.ตร.(ยศ.) 80 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านการจัดการองค์กรบรรลผุลตามเปา้หมาย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ … 

สยศ.ตร.(ยศ.) 80 80 80 80 80 

ความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้ทันสมัย เปิดกว้าง มีขดีสมรรถนะสูง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ... 

สยศ.ตร.(ยศ.) 80 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นระบบราชการไทย 4.0 
บรรลผุลตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ... 

สยศ.ตร.(ยศ.) 70 70 73 74 75 

เจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สยศ.ตร.(ยศ.) 

ยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 

ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดองค์กร การส่งกำลังบำรุงมีความพร้อมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.2 การพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.3 การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดองค์กร การส่งกำลังบำรงุมีความพร้อม
และนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในหน่วยงาน 
เป้าหมายย่อยยุทธศาสตร์ที่ 4.1 
การจัดองค์กรมีความเหมาะสมการส่งกำลังบำรุง 
มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
และนำเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในหน่วยงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบรหิารงานของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ... * 

สยศ.ตร.(ยศ.)/สยศ.ตร.(วจ.) 
 

80 80 80 80 80 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นระบบ
ราชการไทย 4.0 บรรลผุลตามเปา้หมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ … 

สยศ.ตร.(ยศ.) 
 

70 70 73 74 75 

ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตมิีสดัส่วน
หน่วยงานอยู่ในระดับ... ตามกรอบการวัดของสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (สพร.) 

สทส. กลุ่ม 
High 

กลุ่ม 
High 

กลุ่ม 
High 

TOP 
5 ของ
กลุ่ม 
High 

TOP 
5 ของ
กลุ่ม 
High 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...* 

สทส. 75 80 85 87 90 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่  
      1. การบริหารจดัการเพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สูร่ะบบราชการไทย 4.0 
      2. การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นระบบราชการไทย 4.0 
      3. การพัฒนางานด้านการส่งกำลังบำรุง     
      4. การจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปดิรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลในรปูแบบดิจิทลั 
      5. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานและการบริการเป็นดิจิทลัสำหรบัประชาชน 
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เรื่อง :  การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0   
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สยศ.ตร.(ยศ.) 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : สงป. สยศ.ตร. สท. สลก.ตร.  สบร. สทส. สตส. และ ตท.                                ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น        42.7561    ล้านบาท                                                    
 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

ผลการดำเนินงานในการบริหารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย  
สู่ระบบราชการไทย 4.0 บรรลุผลสำเรจ็
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงานในการบริหารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 บรรลผุลสำเร็จ 
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงานในการบริหารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 บรรลผุลสำเร็จ 
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงานในการบริหารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 บรรลผุลสำเร็จ 
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

ผลการดำเนินงานในการบริหารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 บรรลผุลสำเร็จ 
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร 
ให้ทันสมัยสูร่ะบบราชการไทย 4.0 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร 
ให้ทันสมัยสูร่ะบบราชการไทย 4.0 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร 
ให้ทันสมัยสูร่ะบบราชการไทย 4.0 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร 
ให้ทันสมัยสูร่ะบบราชการไทย 4.0 

1. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทาง 
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร 
ให้ทันสมัยสูร่ะบบราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 

2. พัฒนากระบวนการ วิธีการและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานบรหิารจดัการ
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ
ราชการไทย 4.0 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน
การประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน
การประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน
การประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน
การประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 

3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการใน
การประสานการปฏิบัติกบัหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 
การรวบรวมข้อมูลและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ 
ราชการไทย 4.0 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 
การรวบรวมข้อมูลและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ 
ราชการไทย 4.0 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 
การรวบรวมข้อมูลและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ 
ราชการไทย 4.0 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 
การรวบรวมข้อมูลและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ 
ราชการไทย 4.0 

4. สร้างเครื่องมือ หรือจัดทำระบบ 
การรวบรวมข้อมูลและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสูร่ะบบ 
ราชการไทย 4.0 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การบริหารัดการเพ่ือพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน           8.0533            8.2949            8.5437            8.8001            9.0641           42.7561  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



201 
 

เรื่อง :  การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นระบบราชการไทย 4.0                                                               
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หน่วยหลัก : สยศ.ตร.(ยศ.) /หน่วยร่วม : สงป. สยศ.ตร. สท. สลก.ตร. ตท. สบร. และ สตส. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น        10,532.9124       ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ด้านพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นระบบ
ราชการไทย 4.0 บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านพัฒนา
องค์กรเพื่อเป็นระบบราชการไทย 4.0
บรรลผุลตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 70 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านพัฒนา
องค์กรเพื่อเป็นระบบราชการไทย 4.0  
บรรลผุลตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 73 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านพัฒนา
องค์กรเพื่อเป็นระบบราชการไทย 4.0
บรรลผุลตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 74 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านพัฒนา
องค์กรเพื่อเป็นระบบราชการไทย 4.0 
บรรลผุลตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 75 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนากระบวนการบริหารจดัการ
เชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิราชการ 
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงระบบการควบคุมภายในและ 
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. พัฒนากระบวนการบริหารจดัการ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิราชการ 
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. พัฒนากระบวนการบริหารจดัการ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิราชการ 
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. พัฒนากระบวนการบริหารจดัการ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิราชการ 
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. พัฒนากระบวนการบริหารจดัการ 
เชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตัิราชการ 
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ

2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ 
พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  
เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2565 

2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ 
พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  
เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2565 

2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ 
พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  
เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2565 

2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ 
พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  
เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2565 

2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ 
พัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพล  
เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2565 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

3. พัฒนาระบบงานวิจัยให้สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบงานวิจัยให้สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบงานวิจัยให้สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบงานวิจยัให้สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบงานวิจัยให้สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ 
การเงินและการบัญชีให้เหมาะสม 
กับภารกิจท่ีรับผิดชอบเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

4. พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ 
การเงินและการบัญชีให้เหมาะสม 
กับภารกิจท่ีรับผิดชอบเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

4. พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ 
การเงินและการบัญชีให้เหมาะสม 
กับภารกิจท่ีรับผิดชอบเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

4. พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ 
การเงินและการบัญชีให้เหมาะสม 
กับภารกจิที่รับผิดชอบเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

4. พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ 
การเงินและการบัญชีให้เหมาะสม 
กับภารกิจท่ีรับผิดชอบเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

5. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมลู
กลางขององค์กร (Big Data)  
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทันสมัย 
เชื่อมโยงกันส่วนราชการอื่นได ้

5. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง
ขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานและทันสมัย เชื่อมโยงกัน
ส่วนราชการอื่นได ้

5. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง
ขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานและทันสมัย เชื่อมโยงกัน
ส่วนราชการอื่นได ้

5. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง
ขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานและทันสมัย เชื่อมโยงกัน
ส่วนราชการอื่นได ้

5. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลาง
ขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานและทันสมัย เชื่อมโยงกัน
ส่วนราชการอื่นได ้

6. พัฒนาการบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ท่ีสอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์และขับเคลื่อน 
โดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ   

6. พัฒนาการบริการเดิมและสร้างบริการ
ใหม่ท่ีสอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์และขับเคลื่อน 
โดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ   

6. พัฒนาการบริการเดิมและสร้างบริการ
ใหม่ท่ีสอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์และขับเคลื่อน 
โดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ   

6. พัฒนาการบริการเดิมและสร้างบริการ
ใหม่ท่ีสอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์และขับเคลื่อน 
โดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ   

6. พัฒนาการบริการเดิมและสร้างบริการ
ใหม่ท่ีสอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์และขับเคลื่อน 
โดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ   

7. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
ได้อย่างสะดวกและทันสถานการณ ์

7. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
ได้อย่างสะดวกและทันสถานการณ ์

7. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
ได้อย่างสะดวกและทันสถานการณ ์

7. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
ได้อย่างสะดวกและทันสถานการณ ์

7. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอ
ความเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
ได้อย่างสะดวกและทันสถานการณ ์
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้าง
องค์กรและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมยั ปราศจาก
ความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกจิ 

8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้าง
องค์กรและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมยั ปราศจาก
ความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกจิ 

8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้าง
องค์กรและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมยั ปราศจาก
ความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกจิ 

8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้าง
องค์กรและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมยั ปราศจาก
ความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกจิ 

8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้าง
องค์กรและออกแบบระบบ 
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมยั ปราศจาก
ความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกจิ 

9. สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร ์
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

9. สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร ์
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

9. สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร ์
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

9. สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร ์
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

9. สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร ์
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ์ สรา้งการรับรู้
และเข้าใจการดำเนินงานของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้ทันต่อสถานการณ ์

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ์ สรา้งการรับรู้
และเข้าใจการดำเนินงานของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้ทันต่อสถานการณ ์

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ์ สรา้งการรับรู้
และเข้าใจการดำเนินงานของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้ทันต่อสถานการณ ์

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ์ สรา้งการรับรู้
และเข้าใจการดำเนินงานของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้ทันต่อสถานการณ ์

10. พัฒนาเทคนิคการสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ์ สรา้งการรับรู้
และเข้าใจการดำเนินงานของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในรูปแบบต่าง ๆ  
ให้ทันต่อสถานการณ ์

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การพัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นระบบราชการไทย 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน      1,983.9222       2,043.4399       2,104.7431       2,167.8854       2,232.9219     10,532.9124  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การพัฒนางานด้านการส่งกำลังบำรุง                                                                         
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สกบ. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด 

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น        817.2039513         ล้านบาท                                              

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณ์ได ้
ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจา่ย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณ์ได้ 
ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจา่ย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณ์ได ้
ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจา่ย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณ์ได ้
ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจา่ย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

จัดหาและจัดสรรสิ่งอุปกรณ์ได ้
ตามแผนการจัดหาและแผนแจกจา่ย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตรา
พัสดุประจำหน่วยใหเ้ป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ (สภ./สน.) 

1. จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตรา
พัสดุประจำหน่วยใหเ้ป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ (ภ.จว./บก.น.) 

1. จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตรา
พัสดุประจำหน่วยใหเ้ป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ (ภ.จว./บก.น.) 

1. จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตรา
พัสดุประจำหน่วยใหเ้ป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ (ภ.1-9/บช.น.) 

1. จัดทำ ปรับปรุง กำหนดกรอบอัตรา
พัสดุประจำหน่วยใหเ้ป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ (ภ.1-9/บช.น.) 

2. วิเคราะห์ รวบรวม เสนอคำขอ
งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี  
ด้านส่งกำลังบำรุง 

2. วิเคราะห์ รวบรวม เสนอคำขอ
งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี  
ด้านส่งกำลังบำรุง 

2. วิเคราะห์ รวบรวม เสนอคำขอ
งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี  
ด้านส่งกำลังบำรุง 

2. วิเคราะห์ รวบรวม เสนอคำขอ
งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี  
ด้านส่งกำลังบำรุง 

2. วิเคราะห์ รวบรวม เสนอคำขอ
งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี  
ด้านส่งกำลังบำรุง 

3. ติดตาม เร่งรัด สรุปรายงานผลการ
บันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล 
POLIS ของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ

3. ติดตาม เร่งรัด สรุปรายงานผลการ
บันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล 
POLIS ของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ

3. ติดตาม เร่งรดั สรุปรายงานผลการ
บันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล 
POLIS ของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ

3. ติดตาม เร่งรัด สรุปรายงานผลการ
บันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล 
POLIS ของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ

3. ติดตาม เร่งรัด สรุปรายงานผลการ
บันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล 
POLIS ของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาต ิ
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

4. จัดหาสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่งใช้
ที่ทันสมัยให้เพียงพอเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ  

 4. จัดหาสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่งใช้ 
ที่ทันสมัยให้เพียงพอเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ  

 4. จัดหาสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่งใช้ 
ที่ทันสมัยให้เพียงพอเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ  

 4. จัดหาสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่งใช้ 
ที่ทันสมัยให้เพียงพอเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ  

 4. จัดหาสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่งใช้ 
ที่ทันสมัยให้เพียงพอเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ  

5. ฝึกอบรมและสมัมนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง  
เพื่อพัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

5. ฝึกอบรมและสมัมนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง  
เพื่อพัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

5. ฝึกอบรมและสมัมนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง  
เพื่อพัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

5. ฝึกอบรมและสมัมนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง  
เพื่อพัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

5. ฝึกอบรมและสมัมนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง  
เพื่อพัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดทำระบบฐานข้อมลู 
ด้านการส่งกำลังบำรุง   

6. จัดทำระบบฐานข้อมลู 
ด้านการส่งกำลังบำรุง   

6. จัดทำระบบฐานข้อมลู 
ด้านการส่งกำลังบำรุง   

6. จัดทำระบบฐานข้อมลู 
ด้านการส่งกำลังบำรุง   

6. จัดทำระบบฐานข้อมลู 
ด้านการส่งกำลังบำรุง   

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การพัฒนางานด้านการส่งกำลังบำรุง 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 153.9241 158.54 163.30 168.20 173.24 817.2039513 
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล           
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สทส. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด 

       ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น              2,052.1636   ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ จัดให้มีการบริการชุดข้อมูล
สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดข้อมลูที่
สามารถเปิดเผยให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (โดย DCIO สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ) ไม่น้อยกว่า  
หน่วยละ 1 ชุดข้อมูล 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติจัดให้มีการบริการชุดข้อมลู
สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดข้อมลูที่สามารถ
เปิดเผยให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
(โดย DCIO สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ให้ความเห็นชอบ) ไม่น้อยกว่า  
หน่วยละ 1 ชุดข้อมูล 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติจัดให้มีการบริการชุดข้อมลู
สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดข้อมลูที่สามารถ
เปิดเผยให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
(โดย DCIO สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ให้ความเห็นชอบ) ไม่น้อยกว่า 
หน่วยละ 2 ชุดข้อมูล 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ จัดให้มีการบริการชุดข้อมูล
สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดข้อมลูที่สามารถ
เปิดเผยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(โดย DCIO สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ให้ความเห็นชอบ) ไม่น้อยกว่า  
หน่วยละ 2 ชุดข้อมูล 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ จัดให้มีการบริการชุดข้อมูล
สำคัญภาครัฐ เฉพาะชุดข้อมลูที่สามารถ
เปิดเผยให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
(โดย DCIO สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ให้ความเห็นชอบ) ไม่น้อยกว่า 
หน่วยละ 2 ชุดข้อมูล 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. จัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัล 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน 
การพัฒนาดิจิทัลของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน 
การพัฒนาดิจิทัลของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน 
การพัฒนาดิจิทัลของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค 
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
ในการ เพื่อปรับปรุงพัฒนางานและ
จัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัลของ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในห้วง 5 ปี 
พ.ศ. 2571 - 2575 ต่อไป 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. กำหนดแนวทางให้หน่วยในสังกัด
จัดทำระบบฐานข้อมูลทีส่ำคัญ 
ตามอำนาจหน้าที่ของแตล่ะหน่วย 

2. จัดทำระบบฐานข้อมลูตามแนวทาง 
ที่กำหนด 

2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 

2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 

2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 

3. กำหนดแนวทางในการเช่ือมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด 

3. จัดทำระบบเช่ือมโยงข้อมูล 
ของหน่วยงานในสังกัด 

 3. ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมลู 
ของหน่วยงานในสังกัด 

3. ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูล 
ของหน่วยงานในสังกัด 

3. ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูล 
ของหน่วยงานในสังกัด 

4. เปิดเผยข้อมูล โดยชุดข้อมลู 
ที่เปิดเผยอยู่บนศูนย์กลางข้อมูลเปดิ
ภาครัฐ (data.go.th) 

4. เปิดเผยข้อมูล โดยชุดข้อมลูที่เปิดเผย
อยู่บนศูนย์กลางข้อมลูเปิดภาครัฐ 
(data.go.th) 

4. เปิดเผยข้อมูล โดยชุดข้อมลูที่เปิดเผย
อยู่บนศูนย์กลางข้อมลูเปิดภาครัฐ 
(data.go.th) 

4. เปิดเผยข้อมูล โดยชุดข้อมลูที่เปิดเผย
อยู่บนศูนย์กลางข้อมลูเปิดภาครัฐ 
(data.go.th) 

4. เปิดเผยข้อมูล โดยชุดข้อมลูที่เปิดเผย
อยู่บนศูนย์กลางข้อมลูเปิดภาครัฐ 
(data.go.th) 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดจิิทัล  
ตามหลักการบริหารงาน 4M  
และความกา้วหน้าของเทคโนโลย ี
ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาดิจิทลั 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดจิิทัล  
ตามหลักการบริหารงาน 4M  
และความกา้วหน้าของเทคโนโลย ี
ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาดิจิทลั 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดจิิทัล  
ตามหลักการบริหารงาน 4M  
และความกา้วหน้าของเทคโนโลย ี
ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาดิจิทลั 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดจิิทัล  
ตามหลักการบริหารงาน 4M  
และความกา้วหน้าของเทคโนโลย ี
ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาดิจิทลั 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดจิิทัล  
ตามหลักการบริหารงาน 4M  
และความกา้วหน้าของเทคโนโลย ี
ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาดิจิทลั 
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 

6. สร้างแพลตฟอรม์การบริหารจดัการ
ภายในองค์กรตามอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบท่ีเป็นหลัก และอยู่ในรปูแบบ
ดิจิทัล  

6. สร้างแพลตฟอรม์การบริหารจดัการ
ภายในองค์กรตามอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบท่ีเป็นหลัก และอยู่ในรปูแบบ
ดิจิทัล  

6. สร้างแพลตฟอรม์การบริหารจดัการ
ภายในองค์กรตามอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบท่ีเป็นหลัก และอยู่ในรปูแบบ
ดิจิทัล  

6. สร้างแพลตฟอรม์การบริหารจดัการ
ภายในองค์กรตามอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบท่ีเป็นหลัก และอยู่ในรปูแบบ
ดิจิทัล  

6. สร้างแพลตฟอรม์การบริหารจดัการ
ภายในองค์กรตามอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบท่ีเป็นหลัก และอยู่ในรปูแบบ
ดิจิทัล  

7. กำหนดแนวทาง ช่องทาง และ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์  
(Open Data) ให้แก่ประชาชน  

7. กำหนดแนวทาง ช่องทาง และ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์  
(Open Data) ให้แก่ประชาชน  

7. กำหนดแนวทาง ช่องทาง และ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์  
(Open Data) ให้แก่ประชาชน  

7. กำหนดแนวทาง ช่องทาง และ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์  
(Open Data) ให้แก่ประชาชน  

7. กำหนดแนวทาง ช่องทาง และ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์  
(Open Data) ให้แก่ประชาชน  
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

8. สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมลู
ดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกสำนกังาน
ตำรวจแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และ
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ ๆ ทีส่่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

8. สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมลูดิจิทัล
ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และ
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ ๆ ทีส่่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

8. สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมลูดิจิทัล
ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และ
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ ๆ ทีส่่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

8. สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมลูดิจิทัล
ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และ
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ ๆ ทีส่่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

8. สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมลูดิจิทัล
ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และ
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ ๆ ทีส่่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

9. สร้างทักษะและความสามารถด้าน
ดิจิทัลข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ระดับสูง สามารถนำมาปรับ
ใช้ในการทำงานได้เกือบทั้งหมด และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ 

9. สร้างทักษะและความสามารถดา้น
ดิจิทัลข้อมลู และความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ระดับสูง สามารถนำมาปรับ
ใช้ในการทำงานได้เกือบท้ังหมด และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อืน่ได ้

9. สร้างทักษะและความสามารถดา้น
ดิจิทัลข้อมลู และความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ระดับสูง สามารถนำมาปรับ
ใช้ในการทำงานได้เกือบท้ังหมด และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อืน่ได ้

9. สร้างทักษะและความสามารถดา้น
ดิจิทัลข้อมลู และความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ระดับสูง สามารถนำมาปรับ
ใช้ในการทำงานได้เกือบท้ังหมด และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อืน่ได ้

9. สร้างทักษะและความสามารถดา้น
ดิจิทัลข้อมลู และความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ระดับสูง สามารถนำมาปรับ
ใช้ในการทำงานได้เกือบท้ังหมด และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อืน่ได ้

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทลั 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        386.5344         398.1304         410.0743         422.3766         435.0479       2,052.1636  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานและการบริการเป็นดิจิทัลสำหรับประชาชน        
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สทส. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด                                                                                                     
                                                                                                                                   ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น        5,931.8693      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

2. มีบริการที่เป็นดิจิทัลและรองรับ
บริการแบบ One Stop Service   
ร้อยละ 20 ของการบริการทั้งหมด 

    

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. ส่งเสรมิและใหค้วามรูด้้านดิจิทลัที่

สำคัญแก่ข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม

กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องกับบังคับใช้กฎหมาย  

กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มคีวาม

รอบรู้และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจทิัล

สมัยใหม ่

1. ส่งเสรมิและใหค้วามรูด้้านดิจิทลั 

ที่สำคัญแก่ข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม

กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องกับบังคับใช้กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ใหม้ีความรอบรู้

และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดจิิทัลสมยัใหม ่

1. ส่งเสรมิและใหค้วามรูด้้านดิจิทลั 
ที่สำคัญแก่ข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับบังคับใช้กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ใหม้ีความรอบรู้
และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดจิิทัลสมยัใหม ่

1. ส่งเสรมิและใหค้วามรูด้้านดิจิทลั 
ที่สำคัญแก่ข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับบังคับใช้กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ใหม้ีความรอบรู้
และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดจิิทัลสมยัใหม ่

1. ส่งเสรมิและใหค้วามรูด้้านดิจิทลั 
ที่สำคัญแก่ข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
กับสายงานและ พัฒนาบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับบังคับใช้กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ใหม้ีความรอบรู้
และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดจิิทัลสมยัใหม ่
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การจัดการด้านดิจิทัล 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การจัดการด้านดิจิทัล 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การจัดการด้านดิจิทัล 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การจัดการด้านดิจิทัล 

2. ควบคุมกำกับ และการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การจัดการด้านดิจิทัล 

3. ออกแบบกระบวนการเข้าถึง
ฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ  

3. พัฒนากระบวนการเข้าถึงฐานข้อมูล
กลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

3. ปรับปรุงกระบวนการเข้าถึงฐานข้อมูล
กลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

3. ปรับปรุงกระบวนการเข้าถึงฐานข้อมูล
กลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

3. ปรับปรุงกระบวนการเข้าถึงฐานข้อมูล
กลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

4. จัดทำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ตามอำนาจหน้าท่ีของแต่ละ
หน่วยงาน 

 4. จัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัล ตามอำนาจ
หน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน 

 4. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัล ตามอำนาจ
หน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน 

  4. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัล ตามอำนาจ
หน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน 

4. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัล ตามอำนาจ
หน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน 

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานและการบริการเป็นดิจิทัลสำหรับประชาชน 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน      1,117.2947       1,150.8135       1,185.3379       1,220.8981       1,257.5250       5,931.8693  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาตร์ที ่4.2 การพัฒนา
ระบบการบริหารงานทรัพยากรบคุคล 
เป้าหมายย่อยยุทธศาสตร์ที่ 4.2 
ระบบการบริหารงานทรัพยากรบคุคล
มีประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ 
มีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ … *  
(4 แนวทางตามแผนแม่บท 20 แผนย่อยการสรา้งและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 

สกพ. 
 

80 80 80 80 80 

จำนวนข้อร้องเรียนเจา้หน้าท่ีตำรวจท่ีนำไปสู่การดำเนินการทางวินยั  
ลดลง ร้อยละ ... 

 10 10 10 10 10 

ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบรหิารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...* 

 80 80 80 80 80 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่  
      1. การสรรหา การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้มีประสิทธิภาพและมีการวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม 
      2. การเสรมิสร้างความรู้และทักษะให้แก่ข้าราชการตำรวจ 
      3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกข่้าราชการ 
      4. การส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยดึมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตโดยยดึถอืหลักปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม (วินัย และร้องเรียน/เฉพาะตัวบคุคล) 
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เรื่อง :  การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้มีประสิทธิภาพ และวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม  
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หน่วยหลัก : สกพ. /หน่วยร่วม : บช.ศ. และ รร.นรต. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด 
                                                                                                                                   ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น          449.9413      ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. คนครองภาพรวมทั้งสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

(ภายใต้มาตรการบริหารจัดการ

กำลังคนภาครัฐ) 

1. คนครองภาพรวมทั้งสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  

(ภายใต้มาตรการบริหารจัดการ 

กำลังคนภาครัฐ) 

1. คนครองภาพรวมทั้งสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  

(ภายใต้มาตรการบริหารจัดการ 

กำลังคนภาครัฐ) 

1. คนครองภาพรวมทั้งสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  

(ภายใต้มาตรการบริหารจัดการ 

กำลังคนภาครัฐ) 

1. คนครองภาพรวมทั้งสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  

(ภายใต้มาตรการบริหารจัดการ 

กำลังคนภาครัฐ) 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหน่ง

ให้กับหน่วยงาน ร้อยละ 100 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหน่ง

ให้กับหน่วยงาน ร้อยละ 100 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหน่ง

ให้กับหน่วยงาน ร้อยละ 100 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหน่ง

ให้กับหน่วยงาน ร้อยละ 100 

2. ความสำเร็จในการกำหนดตำแหน่ง

ให้กับหน่วยงาน ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนาระบบการสรรหา  
การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง้  
ให้มีประสิทธิภาพและมีการวางแผน
กำลังคนท่ีเหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก 
การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้มีประสิทธิภาพ
และมีการวางแผนกำลังคนท่ีเหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก 
การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้มีประสิทธิภาพ
และมีการวางแผนกำลังคนท่ีเหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก 
การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้มีประสิทธิภาพ
และมีการวางแผนกำลังคนท่ีเหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการสรรหา การคดัเลือก 
การบรรจุ การแต่งตั้ง ให้มีประสิทธิภาพ
และมีการวางแผนกำลังคนท่ีเหมาะสม 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. วิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งให้กับ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติในส่วนบังคับบัญชา  

ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ  

โดยการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึง

ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง

ความมีประสิทธิภาพและการประหยัด 

2. วิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งให้กับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในส่วนบังคับบัญชา  
ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ  
โดยการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึง
ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง
ความมีประสิทธิภาพและการประหยัด 

2. วิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง 
ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติในส่วนบังคับบญัชา  
ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ  
โดยการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึง
ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง
ความมีประสิทธิภาพและการประหยัด 

2. วิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง 
ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ ในส่วนบังคับบญัชา  
ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ  
โดยการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึง
ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง
ความมีประสิทธิภาพและการประหยัด 

2. วิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง 
ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติในส่วนบังคับบญัชา  
ส่วนการศึกษา และส่วนบริการ  
โดยการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึง
ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมทั้ง
ความมีประสิทธิภาพและการประหยัด 

3. สร้างเส้นทางการเจรญิเติบโต 
(Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง
ในการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจน รวมทั้ง
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทุกสาย
งานให้เหมาะสม 

3. สร้างเส้นทางการเจรญิเติบโต 
(Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง
ในการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจน รวมทั้ง
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทุกสายงาน
ให้เหมาะสม 

3. สร้างเส้นทางการเจรญิเติบโต 
(Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง
ในการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจน รวมทั้ง
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทุกสายงาน
ให้เหมาะสม 

3. สร้างเส้นทางการเจรญิเติบโต 
(Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง
ในการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจน รวมทั้ง
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทุกสายงาน
ให้เหมาะสม 

3. สร้างเส้นทางการเจรญิเติบโต 
(Career Path) และสร้างความต่อเนื่อง
ในการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจน รวมทั้ง
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทุกสายงาน
ใหเ้หมาะสม 

4. พัฒนาระบบการแต่งตั้ง และ
พิจารณาบำเหน็จความชอบข้าราชการ
ตำรวจ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
(Merit System) (ร่วมกับ สง.ก.ตร.) 

4. พัฒนาระบบการแต่งตั้ง และพจิารณา
บำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจ ให้
เป็นไปตามระบบคณุธรรม (Merit 
System) (ร่วมกับ สง.ก.ตร.) 

4. พัฒนาระบบการแต่งตั้ง และพจิารณา
บำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจ ให้
เป็นไปตามระบบคณุธรรม (Merit 
System) (ร่วมกับ สง.ก.ตร.) 

4. พัฒนาระบบการแต่งตั้ง และพจิารณา
บำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจ ให้
เป็นไปตามระบบคณุธรรม (Merit 
System) (ร่วมกับ สง.ก.ตร.) 

4. พัฒนาระบบการแต่งตั้ง และพจิารณา
บำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจ ให้
เป็นไปตามระบบคณุธรรม (Merit 
System) (ร่วมกับ สง.ก.ตร.) 

5. แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับการบรรจุ เพื่อให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 
ฉบับใหม่ 

5. แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับการบรรจุ เพื่อให้สอดคล้อง
กับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับใหม่ 

5. ส่งเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง 
ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจติ
สาธารณะไว้ในองค์กร 

5. ส่งเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง 
ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจติ
สาธารณะไว้ในองค์กร 

5. ส่งเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง 
ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจติ
สาธารณะไว้ในองค์กร 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

6. ส่งเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง 
ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจติ
สาธารณะไว้ในองค์กร 

6. ส่งเสรมิ จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง 
ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจติ
สาธารณะไว้ในองค์กร 

6. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

6. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

6. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

7. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

7. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

7. บูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะหจ์ัดสรรอตัราให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติ                                  

7. บูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะหจ์ัดสรรอตัราให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติ                                  

7. บูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะหจ์ัดสรรอตัราให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติ                                  

8. บูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะหจ์ัดสรรอตัราให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติ                                  

8. บูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
วิเคราะหจ์ัดสรรอตัราให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติ                                  

   

 

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งต้ัง ให้มีประสิทธิภาพและมกีารวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม       

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          84.7485           87.2910           89.9097           92.6070           95.3852         449.9413  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมวิชาการและพัฒนาด้านการศึกษาให้บุคลากร                                        
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : สกพ. บช.ศ. และ รร.นรต.  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด 

                                                       ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น            3,683.3160    ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

ข้าราชการตำรวจแตล่ะสายงานมี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 70 

ข้าราชการตำรวจแตล่ะสายงานมคีวามรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่
กำหนด ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 70 

ข้าราชการตำรวจแตล่ะสายงานมคีวามรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 71 

ข้าราชการตำรวจแตล่ะสายงานมคีวามรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่
กำหนด ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 72 

ข้าราชการตำรวจแตล่ะสายงานมคีวามรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 
2. จำนวนนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย
ร้อยตำรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 
2. จำนวนนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย
ร้อยตำรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 
2. จำนวนนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย
ร้อยตำรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 
2. จำนวนนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย
ร้อยตำรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (รร.นรต.) 
2. จำนวนนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียนนาย
ร้อยตำรวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

3. ร้อยละ 90 ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมี
คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร 
(GPA) มากกว่าหรือเท่ากบั 2.75   

3. ร้อยละ 90 ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมี
คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
มากกว่าหรือเท่ากบั 2.75   

3. ร้อยละ 90 ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมี
คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
มากกว่าหรือเท่ากบั 2.75   

3. ร้อยละ 90 ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมี
คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
มากกว่าหรือเท่ากบั 2.75   

3. ร้อยละ 90 ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมี
คะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูร (GPA) 
มากกว่าหรือเท่ากบั 2.75   

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรม
และหลักสตูรการฝกึอบรมข้าราชการ
ตำรวจให้ทันสมยัและตอบสนอง 
ความต้องการในการปฏิบัติงาน 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและ
หลักสตูรการฝกึอบรมข้าราชการตำรวจให้
ทันสมยัและตอบสนองความต้องการ 
ในการปฏิบัติงาน 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและ
หลักสตูรการฝกึอบรมข้าราชการตำรวจ 
ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ 
ในการปฏิบัติงาน 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและ
หลักสตูรการฝกึอบรมข้าราชการตำรวจ 
ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ 
ในการปฏิบัติงาน 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและ
หลักสตูรการฝกึอบรมข้าราชการตำรวจ 
ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ 
ในการปฏิบัติงาน 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั 

2. พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
และกิจกรรมของหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการตำรวจ 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
และกิจกรรมของหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการตำรวจ 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
และกิจกรรมของหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการตำรวจ 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
และกิจกรรมของหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการตำรวจ 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
และกิจกรรมของหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกอบรม ใหส้ามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกอบรม ใหส้ามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกอบรม ใหส้ามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกอบรม ใหส้ามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

4. พัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผลการฝึกอบรม ใหส้ามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

5. จัดการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการตำรวจ ด้านการศึกษาอบรม 
ให้ครอบคลุมตำแหน่งและต่อเนื่อง
ตลอดการรับราชการ 

5. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
ตำรวจ ด้านการศึกษาอบรม  
ให้ครอบคลุมตำแหน่งและต่อเนื่อง 
ตลอดการรับราชการ 

5. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
ตำรวจ ด้านการศึกษาอบรม  
ให้ครอบคลุมตำแหน่งและต่อเนื่อง 
ตลอดการรับราชการ 

5. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
ตำรวจ ด้านการศึกษาอบรม  
ให้ครอบคลุมตำแหน่งและต่อเนื่อง 
ตลอดการรับราชการ 

5. จัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
ตำรวจ ด้านการศึกษาอบรม  
ให้ครอบคลุมตำแหน่งและต่อเนื่อง 
ตลอดการรับราชการ 

6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
ให้บุคลากรด้านการศึกษาอบรม  
มีความเช่ียวชาญในแตล่ะสายงาน 

6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
ให้บุคลากรด้านการศึกษาอบรม  
มีความเช่ียวชาญในแตล่ะสายงาน 

6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
ให้บุคลากรด้านการศึกษาอบรม  
มีความเช่ียวชาญในแตล่ะสายงาน 

6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
ให้บุคลากรด้านการศึกษาอบรม  
มีความเช่ียวชาญในแตล่ะสายงาน 

6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
ให้บคุลากรด้านการศึกษาอบรม  
มีความเช่ียวชาญในแตล่ะสายงาน 

7. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการพัฒนาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ที่ได้จากการพัฒนาได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ที่ได้จากการพัฒนาได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ที่ได้จากการพัฒนาได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เพิ่มทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ที่ได้จากการพัฒนาได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และเหมาะสมกับแต่ละสายงาน    

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และเหมาะสมกับแต่ละสายงาน    

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และเหมาะสมกับแต่ละสายงาน    

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และเหมาะสมกับแต่ละสายงาน    

8. พัฒนาระบบประเมินผลและทดสอบ
ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สามารถ
นำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และเหมาะสมกับแต่ละสายงาน    

9. สร้างระบบและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
ใหม ่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม และทักษะด้านดิจิทลั 

9. สร้างระบบและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
ใหม ่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม และทักษะด้านดิจิทลั 

9. สร้างระบบและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
ใหม ่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม และทักษะด้านดิจิทลั 

9. สร้างระบบและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
ใหม ่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม และทักษะด้านดิจิทลั 

9. สร้างระบบและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
ใหม ่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม และทักษะด้านดิจิทลั 

10. เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ตำรวจและกระชับความสมัพันธ์กบั
สถาบัน การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

10. เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ตำรวจและกระชับความสมัพันธ์กบั
สถาบัน การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

10. เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ตำรวจและกระชับความสมัพันธ์กบั
สถาบัน การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

10. เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ตำรวจและกระชับความสมัพันธ์กบั
สถาบัน การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

10. เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ตำรวจและกระชับความสมัพันธ์กบั
สถาบัน การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

11. จัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู ้
สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาระบบ
บริการและการบริหารจัดการของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ
อย่างเต็มศักยภาพ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่ข้าราชการตำรวจ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน        693.7694         714.5825         736.0200         758.1006         780.8436       3,683.3160  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ข้าราชการตำรวจ 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หลัก สกพ. /ร่วม รพ.ตร. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด 

                                                                           ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น            5,732.4157    ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

สวัสดิการ 
1. ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจ
ผู้พักอาศัยต่อการจัดสวัสดิการบ้านพัก 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80* 

สวัสดิการ 
1. ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจ
ต่อการจัดสวัสดิการของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70* 

สวัสดิการ 
1. ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจ
ต่อการจัดสวัสดิการของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 72* 

สวัสดิการ 
1. ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจ
ต่อการจัดสวัสดิการของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 74* 

สวัสดิการ 
1. ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจ
ต่อการจัดสวัสดิการของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75* 

การให้บริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 
1. จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ  
680,000 ราย 

การให้บริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 
1. จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ  
680,000 ราย 

การให้บริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 
1. จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ  
680,000 ราย 

การให้บริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 
1. จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ  
680,000 ราย 

การให้บริการสุขภาพ (รพ.ตร.) 
1. จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ  
680,000 ราย 

2. จำนวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ 
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. จำนวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ 
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. จำนวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ 
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. จำนวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ 
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. จำนวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ 
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีมาตรฐาน 
เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดย
ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรใหม้ีมาตรฐาน เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจ 

1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีมาตรฐาน 
เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดย
ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรใหม้ีมาตรฐาน เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจ 

1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีมาตรฐาน 
เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดย
ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรใหม้ีมาตรฐาน เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจ 

1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีมาตรฐาน 
เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดย
ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรใหม้ีมาตรฐาน เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจ 

1. ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีมาตรฐาน 
เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดย
ปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรใหม้ีมาตรฐาน เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจ 

2. พัฒนาระบบการจดัสวสัดิการ
บ้านพัก และก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารบ้านพักเพื่อข้าราชการตำรวจ 

2. พัฒนาระบบการจดัสวสัดิการบา้นพัก 
และก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบา้นพัก
เพื่อข้าราชการตำรวจ 

2. พัฒนาระบบการจดัสวสัดิการบา้นพัก 
และก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบา้นพัก
เพื่อข้าราชการตำรวจ 

2. พัฒนาระบบการจดัสวสัดิการบา้นพัก 
และก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบา้นพัก
เพื่อข้าราชการตำรวจ 

2. พัฒนาระบบการจดัสวสัดิการบา้นพัก 
และก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบา้นพัก
เพื่อข้าราชการตำรวจ 

3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ร่างกายและกีฬาให้แก่ข้าราชการตำรวจ 

3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ร่างกายและกีฬาให้แก่ข้าราชการตำรวจ 

3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ร่างกายและกีฬาให้แก่ข้าราชการตำรวจ 

3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ร่างกายและกีฬาให้แก่ข้าราชการตำรวจ 

3. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ร่างกายและกีฬาให้แก่ข้าราชการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ
ข้าราชการตำรวจ 
 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ
ข้าราชการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ
ข้าราชการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ
ข้าราชการตำรวจ 

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพ
ข้าราชการตำรวจ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : กาพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ข้าราชการ 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน      1,079.7267       1,112.1185       1,145.4821       1,179.8465       1,215.2419       5,732.4157  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เรื่อง :  การส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (วินัย และร้องเรียน/เฉพาะตัวบุคคล)  
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หน่วยหลัก : จต. และ วน. /หน่วยร่วม สกพ. สง.ก.ตร. และ บช.ศ.  
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด                                                                          
                                                                                                                             ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น              154.9100        ล้านบาท                                                    

 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

1. จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัย
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการได้รับ
การตรวจเร่งรดัแล้วเสรจ็ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

1. จำนวนข้อร้องเรียนข้าราชการตำรวจ
ที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง  
ร้อยละ 20 

1. จำนวนข้อร้องเรียนข้าราชการตำรวจ
ที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง  
ร้อยละ 30 

1. จำนวนข้อร้องเรียนข้าราชการตำรวจ
ที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง  
ร้อยละ 40 

1. จำนวนข้อร้องเรียนข้าราชการตำรวจ
ที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง  
ร้อยละ 50 

2. จำนวนข้าราชการตำรวจที่บกพร่อง
ในการปฏิบัติหนา้ที่ไดร้ับการลงโทษ
ทางวินัย ร้อยละ 100 

2. จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัย 
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการได้รับ
การตรวจเร่งรดัแล้วเสรจ็ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

2. จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัย 
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการได้รับ
การตรวจเร่งรดัแล้วเสรจ็ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

2. จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัย 
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการได้รับ
การตรวจเร่งรดัแล้วเสรจ็ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

2. จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัย 
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการได้รับ
การตรวจเร่งรดัแล้วเสรจ็ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

3. จำนวนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 

3. จำนวนข้าราชการตำรวจที่บกพร่อง 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ไดร้ับการลงโทษ 
ทางวินัย ร้อยละ 100 

3. จำนวนข้าราชการตำรวจที่บกพร่อง 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ไดร้ับการลงโทษ 
ทางวินัย ร้อยละ 100 

3. จำนวนข้าราชการตำรวจที่บกพร่อง 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ไดร้ับการลงโทษ 
ทางวินัย ร้อยละ 100 

3. จำนวนข้าราชการตำรวจที่บกพร่อง 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ไดร้ับการลงโทษ 
ทางวินัย ร้อยละ 100 

 4. จำนวนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 

4. จำนวนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 

4. จำนวนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 

4. จำนวนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยดึถือหลัก
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ให้แกข่้าราชการตำรวจ  

1. เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยดึถือหลักปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ
ตำรวจ 

1. เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยดึถือหลักปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมให้แกข่้าราชการ
ตำรวจ 

1. เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยดึถือหลักปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมให้แกข่้าราชการ
ตำรวจ 

1. เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยยดึถือหลักปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมให้แกข่้าราชการ
ตำรวจ 

2. จัดทำระบบฐานข้อมลูรวบรวมสถิติ
ข้อมูลหน่วยงานและหรือข้าราชการ
ตำรวจ ที่ละเมดิ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจใหเ้ป็นระบบ
สามารถตรวจสอบและนำไปสู ่
การลดการกระทำผดิได ้

2. จัดทำระบบฐานข้อมลูรวบรวมสถิติ
ข้อมูลหน่วยงานและหรือข้าราชการ
ตำรวจ ที่ละเมดิ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจให้เป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบและนำไปสู่การลด 
การกระทำผิดได ้

2. จัดทำระบบฐานข้อมลูรวบรวมสถิติ
ข้อมูลหน่วยงานและหรือข้าราชการ
ตำรวจ ที่ละเมดิ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจให้เป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบและนำไปสู่การลด 
การกระทำผิดได ้

2. จัดทำระบบฐานข้อมลูรวบรวมสถิติ
ข้อมูลหน่วยงานและหรือข้าราชการ
ตำรวจ ที่ละเมดิ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจให้เป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบและนำไปสู่การลด 
การกระทำผิดได ้

2. จัดทำระบบฐานข้อมลูรวบรวมสถิติ
ข้อมูลหน่วยงานและหรือข้าราชการ
ตำรวจ ที่ละเมดิ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจให้เป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบและนำไปสู่การลด 
การกระทำผิดได ้

3. พัฒนาการเร่งรัดการดำเนินการ 
ทางวินัย 

3. พัฒนาการเร่งรัดการดำเนินการ 
ทางวินัย 

3. พัฒนาการเร่งรัดการดำเนินการ 
ทางวินัย 

3. พัฒนาการเร่งรัดการดำเนินการ 
ทางวินัย 

3. พัฒนาการเร่งรัดการดำเนินการ 
ทางวินัย 

4.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
ตำรวจท่ีบกพร่องในการปฏบิัติหนา้ที่ 

4.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ
ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที ่

4.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ
ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที ่

4.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ
ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที ่

4.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ
ที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที ่

5.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
ตำรวจที่ถูกร้องเรยีนกล่าวหาว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

5.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ
ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

5.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ
ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

5.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ
ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

5.  ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ
ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (วินัย และร้องเรียน/เฉพาะตัวบุคคล) 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          29.1780           30.0533           30.9549           31.8836           32.8401         154.9100  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



225 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาตร์ที ่4.3  

การเสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.3 

เป็นองค์กรที่ไดร้ับการยอมรับในเรือ่งความโปร่งใส 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ A (85.00 - 94.99 คะแนน) 

จต. 

 

A A A A A 

เร่ืองภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่  
      1. การเสรมิสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ITA /องค์กร) 



226 
 

เรื่อง :  การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง : หน่วยหลัก : จต. / สตส. หน่วยร่วม : บช.ศ. 
หน่วยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติ : ทุกหน่วยในสังกัด                                                                                                                      

ประมาณการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น    53.9769     ล้านบาท                                                    

 
 

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2566)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2567)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2568)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2569)  

ตัวชี้วัดระดับเร่ือง 
(พ.ศ. 2570)  

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
หน่วยงาน :  จต. 
ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ 
ไม่น้อยกว่าระดับ A (85.00 - 94.99 
คะแนน) 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
หน่วยงาน :  จต. 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ  
ไม่น้อยกว่าระดับ A (85.00 - 94.99 
คะแนน) 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
หน่วยงาน :  จต. 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ  
ไม่น้อยกว่าระดับ A (85.00 - 94.99 
คะแนน) 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
หน่วยงาน :  จต. 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ  
ไม่น้อยกว่าระดับ A (85.00 - 94.99 
คะแนน) 

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
หน่วยงาน :  จต. 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ  
ไม่น้อยกว่าระดับ A (85.00 - 94.99 
คะแนน) 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ  
หน่วยงาน :  สตส. 
จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผน 
การตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต  
และพบข้อบกพร่องเล็กน้อย ได้แนะนำ
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ 
(บัญชี 1)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ  
หน่วยงาน :  สตส. 
จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผน 
การตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต  
และพบข้อบกพร่องเล็กน้อย ได้แนะนำ
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ 
(บัญชี 1)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ  
หน่วยงาน :  สตส. 
จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผน 
การตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต  
และพบข้อบกพร่องเล็กน้อย ได้แนะนำ
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ 
(บัญชี 1)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ  
หน่วยงาน :  สตส. 
จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผน 
การตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต  
และพบข้อบกพร่องเล็กน้อย ได้แนะนำ
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ 
(บัญชี 1)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ  
หน่วยงาน :  สตส. 
จำนวนหน่วยรับตรวจตามแผน 
การตรวจสอบที่ตรวจไม่พบข้อสังเกต  
และพบข้อบกพร่องเล็กน้อย ได้แนะนำ
ปรับปรุงแก้ไขระหว่างการตรวจสอบ 
(บัญชี 1)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

1. พัฒนาการออกตรวจหน่วยในสงักัด 
เพื่อสร้างคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. พัฒนาการออกตรวจหน่วยในสงักัด 
เพื่อสร้างคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. พัฒนาการออกตรวจหน่วยในสงักัด 
เพื่อสร้างคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. พัฒนาการออกตรวจหน่วยในสงักัด 
เพื่อสร้างคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาต ิ

1. พัฒนาการออกตรวจหน่วยในสงักัด 
เพื่อสร้างคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาต ิ

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ
กระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงไดโ้ดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และตดิตามความคืบหน้า 
ของเรื่องร้องทุกข์ได้ 

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ
กระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงไดโ้ดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และตดิตามความคืบหน้า 
ของเรื่องร้องทุกข์ได้ 

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ
กระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงไดโ้ดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และตดิตามความคืบหน้า 
ของเรื่องร้องทุกข์ได้ 

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ
กระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงไดโ้ดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และตดิตามความคืบหน้า 
ของเรื่องร้องทุกข์ได้ 

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และ
กระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงไดโ้ดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และตดิตามความคืบหน้า 
ของเรื่องร้องทุกข์ได้ 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ 
ทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ได้มโีอกาสสะท้อนและแสดงความ
คิดเห็นต่อคณุธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานตนเอง 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ 
ทุกระดับที่ปฏิบตัิงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ได้มโีอกาสสะท้อนและแสดงความ
คิดเห็นต่อคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานตนเอง 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ 
ทุกระดับท่ีปฏิบตัิงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ได้มโีอกาสสะท้อนและแสดงความ
คิดเห็นต่อคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานตนเอง 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ 
ทุกระดับที่ปฏิบตัิงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ได้มโีอกาสสะท้อนและแสดงความ
คิดเห็นต่อคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานตนเอง 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐ 
ทุกระดับที่ปฏิบตัิงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ได้มโีอกาสสะท้อนและแสดงความ
คิดเห็นต่อคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานตนเอง 

4. เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการหรือผูต้ิดต่อ 
หน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและ 
แสดงความคดิเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

4. เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการหรือผูต้ิดต่อ 
หน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและ 
แสดงความคดิเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

4. เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการหรือผูต้ิดต่อ 
หน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและ 
แสดงความคดิเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

4. เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการหรือผูต้ิดต่อ 
หน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและ 
แสดงความคดิเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

4. เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการหรือผูต้ิดต่อ 
หน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและ 
แสดงความคดิเห็นต่อการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

5. ตรวจสอบระดับการเปดิเผยข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว ้
ทางหน้าเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

5. ตรวจสอบระดับการเปดิเผยข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว ้
ทางหน้าเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

5. ตรวจสอบระดับการเปดิเผยข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว ้
ทางหน้าเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

5. ตรวจสอบระดับการเปดิเผยข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว ้
ทางหน้าเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

5. ตรวจสอบระดับการเปดิเผยข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเผยแพร่ไว ้
ทางหน้าเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 
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แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2566) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2567) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2568) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2569) 

แนวทางการพัฒนา 
(พ.ศ. 2570) 

เร่ือง กำหนดมาตรการและกลไก 
ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  
ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลกั 
ธรรมาภิบาล และนโยบายความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ มาประกอบ 
การพิจารณา 

เร่ือง กำหนดมาตรการและกลไก 
ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  
ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลกั 
ธรรมาภิบาล และนโยบายความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ มาประกอบ 
การพิจารณา 

เร่ือง กำหนดมาตรการและกลไก 
ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  
ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลกั 
ธรรมาภิบาล และนโยบายความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ มาประกอบ 
การพิจารณา 

เร่ือง กำหนดมาตรการและกลไก 
ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  
ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลกั 
ธรรมาภิบาล และนโยบายความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ มาประกอบ 
การพิจารณา 

เร่ือง กำหนดมาตรการและกลไก 
ในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  
ตามแผนการตรวจสอบโดยนำหลกั 
ธรรมาภิบาล และนโยบายความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ มาประกอบ 
การพิจารณา 

7. พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป
ตามแนวทางประกันคณุภาพ 
การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

7. พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป 
ตามแนวทางประกันคณุภาพ 
การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

7. พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป 
ตามแนวทางประกันคณุภาพ 
การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

7. พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป 
ตามแนวทางประกันคณุภาพ 
การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

7. พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป 
ตามแนวทางประกันคณุภาพ 
การตรวจสอบภายในภาครัฐ 

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล
การป้องกันการทุจรติของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล
การป้องกันการทุจรติของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล
การป้องกันการทุจรติของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

8. ตรวจสอบแนะนำติดตามประเมินผล
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

9. กำหนดให้มีการประเมินผล 
ความพึงพอใจจากหน่วยรับตรวจ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

9. กำหนดให้มีการประเมินผล 
ความพึงพอใจจากหน่วยรับตรวจ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

9. กำหนดให้มีการประเมินผล 
ความพึงพอใจจากหน่วยรับตรวจ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

9. กำหนดให้มีการประเมินผล 
ความพึงพอใจจากหน่วยรับตรวจ  
เพือ่ใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

9. กำหนดให้มีการประเมินผล 
ความพึงพอใจจากหน่วยรับตรวจ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 10. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ให้มีความทันสมยัเป็น
ปัจจุบัน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  

10. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ให้มีความทันสมยัเป็น
ปัจจุบัน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  

10. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ให้มีความทันสมยัเป็น
ปัจจุบัน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  

10. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ให้มีความทันสมยัเป็น
ปัจจุบัน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  
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ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
เร่ือง : การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ITA /องค์กร) 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน          10.1668           10.4718           10.7860           11.1095           11.4428           53.9769  
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ในประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินกู้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ส่วนที่ 4 

แนวทางการขับเคลื่อน การขับเคลื่อน  
ติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผลการดำเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิัติราชการ  

ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
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แนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

และการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2571 - 2575) 
 

 
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเน ินการด ้านแผนปฏิบ ัต ิราชการตามวงจรนโยบาย  
(Policy Cycle) และขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู ่การปฏิบัติตามหลักการ
บริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) เพื่อให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
ปรับปรุง” อย่างบูรณาการและมีความต่อเนื ่อง ผ่าน 4 กลไก ดังนี ้ 1) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยรองรับ 2) การบูรณาการการขับเคลื่อนหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ 3) การรายงานผล 
การดำเนินงาน และ 4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2571 - 2575) 
(ห้วงต่อไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• แนวทางการขับเคลื่อน
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  1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรองรับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ     
  ให้หน่วยในสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วย โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ปรากฎในส่วน
ภาคผนวก ทั้งนี ้หน่วยที่ต้องจัดทำแผนรองรับ ประกอบด้วย 
      1.1 ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ/ 
กองบังคับการ 

 
1.2 กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 

 
 
 
 

ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ

(เฉพาะ สกบ. และ สกพ.)

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบัญชาการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติรองรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี พ.ศ. (2566 - 2570) 
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และส่งแผนให้ สยศ.ตร.(ยศ.) ภายใน 28 เมษายน 2566

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ตามข้อ 1 ให้กองบังคับการในสังกัด เพื่อนําไปเป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงาน ทั้งน้ี สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการของหนวย
รองรับแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหหนวยพิจารณาจัดทํา
หรือไมจัดทําไดตามความเหมาะสม

กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มฐีานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
(เฉพาะ สทส. และ บช.ศ.)

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยในระดับกองบัญชาการ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติรองรับ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ และส่งแผนให้ สยศ.ตร.(ยศ.) ภายใน  28 เมษายน 2566

2. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ตามข้อ 1 ให้กองบังคับการในสังกัด เพื่อนําไปเป็นกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงาน ทั้งนี้ สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยรองรับ
แผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ป (พ.ศ. 24566 - 2570) ใหหนวยพิจารณาจัดทํา
หรือไมจัดทําไดตามความเหมาะสม
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 2. การบูรณาการการขับเคลื่อนหน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ  
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (จข.1)  เจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (จข.2) เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) และเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม (จข.4)  โดยมีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานของเจ้าภาพขับเคลื่อนแตล่ะ
ระดับ และขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการที่สอดคล้องกัน ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับให้เจ้าภาพทุกระดับนำแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วย โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
  
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เจ้าภาพขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (จข.1)  

เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ (จข.2) 

เจ้าภาพขับเคลื่อนเร่ือง 
(จข.3) 

ศ ึ กษา  ว ิ เ คราะห ์ภ าพรวม 
ของประเด็นยุทธศาสตร์และ
ก ำก ั บด ู แล  ป ระช ุ มช ี ้ แจ ง 
ประสานงาน หน่วยเจ ้าภาพ
ขับเคลื่อนเรื่องภายใต้ประเด็นที่
ร ับผ ิดชอบ เพ ื ่อ ให ้ เก ิดการ
ปฏ ิบ ัต ิท ี ่ สอดคล ้องรองรับ 
รวมทั้ง ติดตามการดำเนินงาน
ของหน่วยเจ้าภาพขับเคลื ่อน
เรื่อง (จข.3) เพื่อรายงานหน่วย
เจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เป้าหมาย
ระด ับย ุทธศาสตร ์และ
ข ับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร์  
ใ น ภ า พ ร ว ม ใ ห ้ บ ร ร ลุ
เป้าหมายที ่กำหนด โดย
อำนวยการ ประสานงาน 
กำกับดูแล การถ่ายทอด
เป้าหมายในแต่ละระดับ
และการดำเนินงานของ
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ (จข.2) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ และรายงาน
ผลกา รดำ เน ิ น ง า น ใ น
ภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
ให้ สยศ.ตร. ทราบ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

ศึกษา ว ิเคราะห์ภาพรวมของ
เร ื ่อง และกำกับดูแล ประชุม
ช ี ้ แ จ ง  ป ร ะ ส า น ง า น  แ ล ะ
ขับเคลื ่อนการดำเนินงานของ
เรื ่อง ทั ้งในส่วนของหน่วยและ
หน่วยปฏิบ ัต ิ เพ ื ่อให ้เก ิดการ
กำหนดแผนงาน/โครงการ/
ก ิจกรรม ที ่ม ุ ่งเน ้นการบรรลุ
เป ้ าหมายร ่ วมก ัน   รวมทั้ ง 
รายงานผลการดำเนินงานของ
เร ื ่องที ่ร ับผิดชอบต่อเจ้าภาพ
ขับเคลื ่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 
(จข. 2) ตามระยะเวลาที่กำหนด 

พ ิจารณาค ัด เล ือกแนวทาง 
การพัฒนาตามกรอบระยะเวลา
ขอ งแต ่ ล ะป ี  เพ ื ่ อ ก ำห น ด
แผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรม 
ของหน่วยรองรับ และนำไปสู่
การจ ัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณที่
ส อดคล ้ อ งก ั บแผนปฏ ิ บ ั ติ
ราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
* ไ ม ่ ต ้ อ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม ว ง ร อ บ ใน
แผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

จข.1 จข.2 จข.3 

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม (จข.4) 

จข.4 

Z Y Y1 X 
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3. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ราย 5 ปี 
    (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจมีอำนาจหน้าที ่หลักในการรับผิดชอบให้มีการประเมินผล 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำ
รายงานสรุปผลการดำเนินการเพื่อเป็นการวิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมาย
และตัวชี ้ว ัด โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุความก้าวหน้าของการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาตทิราบ 
ภายใน 60 วัน เมือ่สิ้นสุดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
 

การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  1.1. การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด : หน่วยรับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ เจ้าภาพ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (จข.1) เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ (จข.2) และเจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง  
(จข.3) จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่รับผิดชอบแยกเป็นรายปี ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดชื่อเดียวกันค่าเป้าหมาย 
ในแต่ละปีเท่ากัน ต้องจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดแยกเป็นรายปี เพราะการดำเนินงานในแต่ละปีมีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ รายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าว เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดพร้อม
กับรายงานผลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มายัง สยศ.ตร.(ยศ.) 
ตามระยะเวลาที่กำหนด ในข้อ 1.2 
  1.2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จำนวน 1 ครั้ง คือ เมื่อสิ้นสุดห้วงระยะเวลาในการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
  1.2.1 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (กองยุทธศาสตร์)  
                 : รวบรวมผลการดำเนินงานทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ เจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (จข.1) 
เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ (จข.2) และเจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง (จข.3) รวมทั้งจัดทำรายงานผล 
การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใน พ.ย.70 
  1.2.2 เจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
           : รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ รายงานผล 
การดำเนินการ ไปยัง สยศ.ตร.(ผ่าน ยศ.) ภายใน ต.ค.70 
  1.2.3 เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์       
                : รายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้าในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ ไปยัง
เจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใน ต.ค.70 
  1.2.4 เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง 
                : รายงานผลการดำเน ินความก ้าวหน้า ในภาพรวมของเร ื ่องและรายงานผล 
การดำเนินการ ไปยังเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใน ต.ค.70 
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4. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี ห้วงต่อไป (พ.ศ. 2571 - 2575) 

  ให้ สยศ.ตร. พิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ราย 5 ปี  
(พ.ศ. 2571 - 2575) ก่อนสิ้นสุดการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว โดยเริ่มจัดทำในช่วงปี พ.ศ.2570 เพื่อให้ทันต่อ
การประกาศใช้แผนในห้วง 5 ปี ต่อไป รวมทั้ง กำหนดให้หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนทั้ง 3 ระดับ เข้าร่วม  
การพิจารณาจัดทำแผนโดยมุ ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่มีความต่อเนื ่องกั บ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามแผนของประเทศทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับที่ 1 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนโยบายและแผน
ระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ  เป็นแผนระดับที่  2 และแผนระดับที่ 3 ซึ ่งเป็นแผนที ่จ ัดทำ 
โดยหน่วยงานของรัฐ ทั ้งนี ้ มีข้อสังเกตในการดำเนินการ ได้แก่ 1) หน่วยในสังกัดอาจยังขาดความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของแผนในปัจจุบัน รวมทั้งความสำคัญและความสอดคล้องกันระหว่างแผนต่าง ๆ 
ซึ ่งอาจส่งผลต่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  2) สถานการณ์และบริบท 
ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง แนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และ 3) การขาดข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เป็นตัวชี้วัด  
ที่สะท้อนเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2571 - 2575)  
 
 
 
  
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยเจ้าภาพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
(จข.1)  

เจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ (จข.2) 
เจ้าภาพขับเคลื่อนเร่ือง  

(จข.3) 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมและช้ีแจง 
การดำเนินงานแก่เจ้าภาพขับเคลื่อนเรื่อง
ภายใต้เป้าหมาย  
 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมกับหน่วย
เจ้าภาพระดับต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
การกำหนดแผนงานท่ืในการจัดทำโครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมและช้ีแจง 
การดำเนินงานภายในหน่วย และหน่วย
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเรื่อง 

ร่วมกับเจ้าภาพเรื่องในการกำหนด
แนวทางการพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

จข.1 จข.2 จข.3 

เจ้าภาพขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(จข.4) หน่วยปฏบิัตแิละหน่วยสนับสนุน 

Z Y Y1 X 

2. กำกับดูแล การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด
ระดับต่าง ๆ ให้มีการถ่ายทอดระดับและ
นำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวิสัยทัศน์ของ ตร. 

2. กำกับดูแล พิจารณา  และตรวจสอบ  
การกำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทาง
การพัฒนาของเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

2. กำหนดตัวช้ีวัดเรื่อง และแนวทางการ
พัฒนา โดยร่วมกับเจ้าภาพขับเคลือ่น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (จข.4) 
หน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุน 

 

จข.4 
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กรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนและคำของบประมาณรายจ่ายกรอบระยะเวลา 
ในการจัดทำแผนและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
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ส่วนที่ 5 
ภาคผนวก
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แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 
และแบบรายงานความก้าวหน้า 

ผลการดำเนนิงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ตัวชี้วดั :    
     ยทุธศาสตร์ที่   :   
     เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่:  
     เรื่อง :   
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผ่นดิน(บาท):                                         แหล่งที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 
หน่วยงานรับผิดชอบตวัชี้วดั : หน่วยรับผิดชอบหลัก :                                                          หนว่ยรับผิดชอบร่วม : 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา                           

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ   

2564 2565 2566 

         

 สูตรคำนวณ (ถ้ามี)     xxxx  x 100    
                                   xxxx  

คำอธิบาย :  (แนวทางทำอะไร  ที่ไหน เมื่อไร กับใคร ผลลัพธ์ของประโยชน์ที่ประชาชนหรือส่วนราชการได้รับ) 
เกณฑ์การประเมินถ้ามี) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.                
2.              
3.              
4.                  
5.             
6.             

 

เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50) เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100) 
        

เงื่อนไขการประเมิน :   ขอบเขตการประเมินหรือปัจจัยสำเร็จ/ไม่สำเร็จ  : วิธีการเก็บข้อมูล 
หน่วยปฏบิัต ิ:   

ผู้รับผิดชอบหลัก    1. xxx     xxx        เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx       มือถือ : xx xxxx xxxx08         e-mail :    
                        2. xxx     xxx        เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx       มือถือ : xx xxxx xxxx08         e-mail :   

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

รอบ 12 เดือน 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

-ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตัวชี้วดั :  ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย จำนวน (4,000 คน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่1.2  :  คนไทยมีความจงรักภกัดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลกัของชาติ/สนับสนนุและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบตัวชีว้ัด : สยศ.ตร.(ผก.)                                                 หน่วยปฏิบตัิขอรับเงิน :  ทุกหน่วยในสังกัด 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผ่นดิน(บาท):                                         แหล่งที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ    
2564 2565 2566 

นายตำรวจทำหนา้ที่ถวายความปลอดภยัที่ผ่านการฝึกอบรม คน - - 904  

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 

คำอธิบาย : ..................................................  เกณฑ์การประเมิน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ศึกษา วิเคราะห ์และทบทวนการดำเนนิการตามสถานการณ์ที่ผ่านมา             
2.จัดทำโครงการและนำเสนอผู้บังคับบญัชา             
3.ขออนุมัติงบประมาณฯ และจัดเตรียมการฝึกอบรม             
4.ดำเนินการจัดฝึกอบรม             
4.รายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน และผลการฝกึอบรมฯ รอบ 12 เดือน 
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ      

            

  
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 4 นายตำรวจฯ ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 4,000 คน 

 
 
 
เงื่อนไขการประเมิน :  ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรทำหน้าที่ถวายความปลอดภยัตามแผนทีก่ำหนด 4,000 นาย และสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้หากเกิดสถานการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินการ   

หน่วยปฏบิัต ิ:  สยศ.ตร.(ผก.) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดัหลัก : 1. xxx     xxx  เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx   มอืถือ : xx xxxx xxxx08      e-mail :   2.xxx     xxx   เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx   มือถอื : xx xxxx xxxx  e-mail :    

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน  

 (รายงานความก้าวหนา้) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ตัวอย่างที่ 1 

ค่าเป้าหมาย 
ตามกรอบการประเมิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตัวชี้วดั : จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ 680,000 ราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรใหท้ันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่4.2 :  ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขา้ราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิน้าที่ มีความรัก เช่ือมั่นและศรัทธาตอ่องค์กร 
กิจกรรม : การให้บริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบตวัชี้วดั : โรงพยาบาลตำรวจ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผ่นดิน(บาท):                                         แหล่งที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ     
2564 2565 2566 

จำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ ราย 867,013 731,549 69,821  

 
 
 
 
คำอธิบาย : การนับจำนวนผู้มารับบริการสุขภาพ เป็นจำนวนรายที่มารับบริการที่แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลตำรวจ 
เกณฑ์การประเมิน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
2565 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ..ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ศึกษา วิเคราะหข์้อมูล และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผา่นมา             
2.กำหนดแผนงาน/ขั้นตอนในการรวบรวมสถิติผู้มาใช้บริการ             
3.ดำเนินเก็บรวบรวมสถิติผู้มาใช้บริการสุขภาพ             
4. จัดทำแบบรายงาน สงป.301              
5.รายงานสรุปผลการดำเนนิการให้สำนกังานตำรวจแห่งชาติและหน่วยเกี่ยวข้องทราบ                

 
 
 
 
 
 
 
  

เป้าหมายขั้นต่ำ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 
575,500 680,000 ราย 784,500 ราย 

 

เงื่อนไขการประเมิน : ผู้มารับบริการสขุภาพ ที่ รพ.ตร. มีจำนวนไม่น้อยกวา่ 680,000 ราย  

หน่วยปฏบิัต ิ: ทุกหน่วยในสังกัด รพ.ตร. 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดัหลัก : 1. พ.ต.อ.หญิง ทิพย์สุดา  ขวัญอยู ่ ผกก.ยศ.บก.อก.รพ.ตร. เบอร์ที่ทำงาน  0 2207 6045 2. พ.ต.ท.ชยพัทธ์  ศรีสวัสดิเตโชดม สว.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.  ที่ทำงาน  0 2207 6045 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ตัวอย่างที่ 2 

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 
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                       รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตัวชี้วัด : จำนวนข้าราชการตำรวจทั้งประเทศเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 :  ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เช่ือม่ันและศรัทธาต่อองค์กร 
กิจกรรม : การให้บริการสุขภาพ      หนว่ยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด : โรงพยาบาลตำรวจ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนนิการ  : วงเงิน (บาท) :                                          งบประมาณแผ่นดิน(บาท):                                         แหล่งที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการดำเนนิงาน ปงีบประมาณ   
2564 2565 2566 

จำนวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ  นาย xxx xxx xxx 
จำนวนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี นาย xx xx xx 

 ร้อยละ 81.10 85.14 100.00 

 สูตรคำนวณ     ข้าราชการตำรวจที่รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565  x 100 
                              ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ (2566) 

คำอธิบาย : ดำเนินการตรวจสุขภาพและรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ        เกณฑ์การประเมิน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ..ค. มิ.ย. ก..ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดทำโครงการและนำเสนอผู้บังคับบัญชา             
2.จัดทำ TOR และขออนุมัติงบประมาณการดำเนินการ              
3.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง              
4.ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการตำรวจ             
5.รวบรวมรายงานผลการตรวจสุขภาพ              
6.รายงานผลการดำเนินการ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 
ร้อยละ53 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  

เงื่อนไขการประเมิน : จำนวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

หน่วยปฏิบัต ิ: กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร., โรงพยาบาลดารารัศมี, โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ 

ผู้รับผดิชอบตัวชี้วัดหลัก : 1. พ.ต.อ.หญงิ ทิพย์สุดา  ขวัญอยู ่ ผกก.ยศ.บก.อก.รพ.ตร. เบอร์ที่ทำงาน  0 2207 6045 2. พ.ต.ท.ชยพัทธ์  ศรสีวัสดิเตโชดม สว.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.  ทีท่ำงาน  0 2207 6045 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) 

- การดำเนินการตามขั้นตอน กจิกรรม 

รอบ 12 เดือน 

- การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม 

- ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 

ตัวอย่างที่ 3 

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วดั : ระดับความสำเร็จในการดำเนนิการตามสัญญาจ้าง    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรใหท้ันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่4.2 :  ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขา้ราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิน้าที่ มีความรัก เช่ือมั่นและศรัทธาตอ่องค์กร 

กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนุษยด์้านสวัสดิการที่พกัอาศัย    หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วดั : หน่วยรับผิดชอบหลัก :  สำนักงานกำลังพล                  หน่วยรับผิดชอบร่วม :   

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  : วงเงิน (บาท) : 2,684,119,200.-                 งบประมาณแผ่นดิน(บาท) : 2,684,119,200.-                        แหลง่ที่มาอื่น ๆ ของงบประมาณ : 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา : - 

 

คำอธิบาย :  ....................................................เกณฑ์การประเมินถ้ามี) 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา             

2.แต่งคณะกรรมการกำหนด TOR ตามสัญญาจ้าง/ทำสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง             

3.ดำเนินการตามขั้นตอนของ TOR ของสัญญาจ้าง             

4.ตรวจสอบการส่งมอบงวดงานตามกำหนด             

5.รายงานผลฯ รอบ 6 ,12 เดือน และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ              

ค่าเป้าหมายตามกรอบการประเมิน 

เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50) เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100) 

ขั้นตอนที่   2  ขั้นตอนที่ 3   ขั้นตอนที่ 5  
 
เงื่อนไขการประเมิน : สามารถดำเนินการจัดซ้ือจ้างครบทุกสัญญา    

หน่วยปฏบิัต ิ:  กองสวัสดิการ สำนกังานกำลังพล 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดัหลัก : 1. xxx   xxx เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx   มือถือ : xx xxxx xxxx08      e-mail :   2.xxx   xxx   เบอร์ติดต่อที่ทำงาน :  x xxxx xxxx   มือถือ : xx xxxx xxxx  e-mail :     

ตัวอย่างที่ 4 

การรายงานผล 

รายงานฯ รอบ 6 เดือน (รายงานความก้าวหน้า) 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

รอบ 12 เดือน 

-การดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรม   

-ผลการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 
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แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

รายงานแยกเป็นรายปี 
 

ตัวช้ีวัด :   
ยุทธศาสตร์ที ่:   
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ :   
โครงการ/กิจกรรม :   
หน่วยรับผิดชอบหลัก :   

 

แนวทางการดำเนินงานปี........ ผลการดำเนินการ  (6 ข้ันตอน) หมายเหตุ 

ขั้นตอนที่ 1   
ขั้นตอนที่ 2   
ขั้นตอนที่ 3   
ขั้นตอนที่ 4    
ขั้นตอนที่ 5   
ขั้นตอนที่ 6   
 
  

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

บรรลุตามเป้าหมาย 
 

 
            - ขั้นตอนที่ 4 ไม่สามารถ
ดำเนินการได ้
 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
ได้  
 

 

ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์........................ .................. 
Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

 
(ลงชื่อ)...................................................... 

    (.............................................) 
ตำแหน่ง.............................. 
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แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

รายงานแยกเป็นรายปี 
 

ตัวช้ีวัด :   
ยุทธศาสตร์ที ่:   
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ :   
โครงการ/กิจกรรม :   
หน่วยรับผิดชอบหลัก :   

 

ผลการดำเนินการ    หมายเหตุ 

             -ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 
 

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

 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 EX1. ร้อยละ  .... 
 EX2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน  200 นาย 
      เน ื ่ องจากสถานการณ ์ การแพร ่ ระบาดของ 
โรคติดเช ื ้อไวร ัส โคโรนา 2019  (COVID-19) ทำให้  
ไม่สามารถดำเนินการได้  
 

 
 
ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์........................ ................... 
Email…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
ตรวจแล้วถูกต้อง 

 
(ลงชื่อ)...................................................... 

    (.............................................) 
ตำแหน่ง............................... 
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หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัตริาชการ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

ประจำปีงบประมาณ ราย 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570 และ  

หนังสือให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิราชการ
จากนายกรัฐมนตร ี
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เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา 

พันธกิจ 

 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

 บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

 รักษาความสงบเรียบรอ้ยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 


