แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วน
ราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2564 เห็นชอบ คู่มือแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติ
ราชการด้าน... เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจร่วมกันกับทุกหน่ว ยงานของรัฐ ตามนัยของพระราชบัญญัติการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีหน้าที่หลักในการดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศ
ในการนี้กองบินตารวจ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติ
การด้านต่าง ๆ ที่สานักงานตารวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้ง คาแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของกองบินตารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.1) การพัฒนาและเสริมสร้ างคนในทุกภาคส่ วนให้มี ความเข้ มแข็งมี ความพร้ อมตระหนั ก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
2.2) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
- การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญ กับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ
- การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
- การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)
แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เป็นแผนเพื่อขับ เคลื่อนเป้ า หมายและประเด็นยุ ทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง ได้กาหนด
แนวทางพัฒนา เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ที่กาหนด ซึ่งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มี 23 ประเด็น โดย ตร. เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น และ บ.ตร. เกี่ยวข้อง 1 ประเด็น ดังนี้
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1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
1) เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
2) เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
1.1 (1) แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
1) แนวทางการพัฒนา
(1) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์
(2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
2) เป้าหมายของแผนย่อย
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
1.1 (2) แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1) แนวทางการพัฒนา
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
(1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
(3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
(4) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
(5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
(6) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(7) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(8) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
(9) พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) เป้าหมายของแผนย่อย
(1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญ หายาเสพติด ความมั่นคง ทางไซเบอร์
การค้า มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
(2) ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
2.3 แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2565
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
(1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์
(1.2) ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1.2.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระ
ราชประสงค์ ร้อยละ 100
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1.2.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่และน้อมนาแนว
พระราชดาริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
(1.3) กิจกรรมตามคาของบประมาณ
1.3.1 การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
1.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
การอานวยความยุติธรรมทางอาญาและความมั่นคงของประเทศ
(2.1) เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2.1 สั ง คมมี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ย ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
(2.2) ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายที่ 2.1 ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติง านของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2.3) กิจกรรมตามคาของบประมาณ : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในภาพรวมดีขึ้น
(3.2) ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100
(3.3) กิจกรรมตามคาของบประมาณ
3.3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนใต้
3.3.2 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
4.1.1 เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4.1 การจั ด องค์ ก รมี ค วามเหมาะสม
การส่งกาลังบารุงมีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพ ข้าราชการตารวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น
และศรัทธาต่อองค์กร
(4.2) ตัวชี้วัดเป้าหมาย
4.2.1 ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายที่ 4.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาองค์ ก ารให้
ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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4.2.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 4.2 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรต่อการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
(4.3) กิจกรรมตามคาของบประมาณ
4.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นระบบราชการไทย 4.0
4.3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย
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ส่วนที่ ๓
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกองบินตารวจ
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็ นของแผนปฏิ บัติราชการกองบิ นตารวจ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เหตุผลและความจาเป็น
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กาหนด
ให้ การบริ หารราชการ ต้ องเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จ ของภาครั ฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็นการกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้ แก่ ท้ องถิ่น การกระจายอานาจการตัด สิ น ใจ
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
2. พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 5
- ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี
- การจัดทาแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัด ทา
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน แผนแม่บท
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบและประกาศในราชกิ จจานุเ บกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรั ฐ
ที่ เกี่ ยวข้ องที่ จะต้ องปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตามนั้ น รวมทั้ งการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
มาตรา 26 ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทายุ ทธศาสตร์ชาติว่าการดาเนินการใด
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแจ้ง ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
มาตรา 6 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศให้หน่วยงาน
ของรัฐรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายใน
ระยะเวลาและตามรายการที่กาหนด
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4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 9
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
- ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กาหนด
มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับ หลายส่วนราชการหรื อภารกิจ ที่ ใกล้เ คี ย ง
ต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการ
แบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา 16
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
- เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ปฏิ บัติง านให้ บรรลุ ผลส าเร็จ ในแต่ ละภารกิ จ ตามแผนปฏิบั ติร าชการ
ดังกล่าว
- ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการมิ ไ ด้ เ สนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ ใด หรื อ ภารกิ จ ใดไม่ ไ ด้รับ
ความเห็นชอบจากรั ฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจั ด สรรงบประมาณส าหรั บภารกิ จนั้น ทั้ง นี้ จะต้อง
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กาหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณา
การกันให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย โดยกาหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรองรับ ประกอบด้วย 23
แผนแม่บท 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นแผนสาคัญ ซึ่ง จะมีผลผูกพั น ต่ อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องนาค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี่ยวข้อง มาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณให้สอดคล้องรองรับ
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6. มติคณะรัฐมนตรี วัน ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการแบ่ง แผนของประเทศออกเป็น
3 ระดับ ประกอบด้วย
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนอื่น ๆ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นแผนระดับ ที่ 3
ที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และบูรณาการการดาเนินงานกับแผนปฏิบัติ
การด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นแผนระดั บที่ 3 ที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ มี ความสอดคล้ องสั มพั นธ์ ในเชิ งเหตุ และผล (Causal
Relationship) ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายในภาพรวมของประเทศต่อไป
7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบการกาหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมาย
ในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน
(เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3)) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานของ
รัฐให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ระบุไ ว้ในเป้าหมายของแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ เป้าหมาย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความ
มั่ น คงปลอดภั ย ภายในประเทศและศั ก ยภาพต ารวจระดั บ สากล (World Internal Security and Police
Index (WISPI)) ดีขึ้น โดยมีสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะเจ้าภาพแผนแม่บทด้านความมั่นคง
(เจ้าภาพระดับที่ 1 (จ.1)) และเจ้าภาพเป้าหมายประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
(เจ้าภาพระดับที่ 2 (จ.2)) เป็นหน่วยรับผิดชอบและกากับดูแล
8. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
เพื่ อ สร้ า งความสงบให้ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศชาติ บ้ า นเมื อ ง เอื้ อ ต่ อ การบริ ห ารและพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กาหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สร้างความรักความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่
เหล่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ขที่มี
เสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึง การ
พัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
(ปี 61 - 65)
(ปี 66 - 70)
(ปี 71 - 75)
(ปี 76 - 80)
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
1 ใน 55 ของโลก
1 ใน 45 ของโลก
1 ใน 35 ของโลก
1 ใน 25 ของโลก
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หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพ (เจ้าภาพระดับที่ 3 (จ.3))
1. รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งานระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายในระดับประเด็นแผนแม่บท (Y2)
และ เป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท (Y1) เพื่อจัดทาปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ (Key Success
Factors) ของเป้าหมายดังกล่าว
3. ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าแผนระดั บ ที่ 3 และจั ด ท าโครงการ/
การดาเนินงานที่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship)
4. ประสานกับสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
5. ประสานด าเนิ น การจั ด หาและน าเข้ า ข้ อ มู ล ในระบบ (Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
6. ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
9. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 รั บ ทราบกรณี ส านั ก งานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอคู่มือการแนวทางการจัดทาแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ใน
ส่วนของแผนปฏิบัติราชการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจร่วมกันกับทุกหน่วยงานของ
รัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือรูปแบบอื่นใด ตามนัยของพระราชบัญญัติการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทาแผนระดับที่ 3 รวมทั้งการเสนอ
แผนต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากทุกหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่หลักในการดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ ดังกล่าว ผ่าน
แผนระดับที่ 3 ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)
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3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. วิสัยทัศน์
ปฏิบัติการบินอย่างมืออาชีพ เป็นสากล เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความปลอดภัย
ของประชาชน
2. ค่านิยม
TPAD เป็นตัวย่อของกองบินตารวจ ที่มาจากคาว่า Thai Police Aviation Division
T = Technology หมายถึง การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสหวิทยาการ เพื่อบรรลุภารกิจที่
กาหนดไว้ อย่างปลอดภัย
P = Professional หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ รู้ลึก รู้รอบรู้จริง ในงานที่ทาตามมาตรฐานสากล
A = Attitude หมายถึง มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
D = Development หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
สูงสุด
3. พันธกิจ
1. ปฏิบัติการบินเป็นพระราชพาหนะและถวายความปลอดภัย สาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้
บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการอื่น ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน
๔. บารุงรักษาอากาศยานให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
๖. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. วัตถุประสงค์
1. ปฏิบัติการบินถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระราชินี และพระ
บรมวงศานุวงศ์
2. สนับสนุนอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการอื่น ๆ ที่
ขอรับการสนับสนุน
3. ช่วยเหลือดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤติ

5. เป้าหมาย
๑) ปฏิบัติการบินถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระราชินี และพระ
บรมวงศานุวงศ์ โดยมีผลสาเร็จในภารกิจ ร้อยละ ๑๐๐
2) สนับสนุนภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติในด้านการบินอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ๑๐๐
3) ช่วยเหลือดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤติ ร้อยละ ๑๐๐
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6. แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา

1) เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และเป็นไปตาม
พระราชประสงค์
- จั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ตารวจใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
- บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ยานพาหนะ รวมถึงที่พักอาศัย ให้เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว
- ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน ช่างอากาศยาน วิศวกรอากาศยาน และผู้เชี่ยวชาญ
ช่างอากาศยาน
2) กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ
- การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นระบบราชการไทย 4.0
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย

7. โครงการสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจตราและ
เฝ้าระวังภัย (บ.ตร.)
3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติราชการฯ ไปดาเนินการ

1. ฝ่ายอานวยการกองบินตารวจ

2. ฝ่ายสนับสนุนกองบินตารวจ
3. กลุ่มงานการบินกองบินตารวจ
4. กลุ่มงานช่างอากาศยานกองบินตารวจ
5. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญช่างอากาศยานกองบินตารวจ
6. กลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยานกองบินตารวจ
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3.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ.2565
3.4.1 ประมาณการรายได้ของหน่วย(กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด
บ.ตร.

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)
รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

รวมทั้งสิ้น

วงเงิน (บาท)
1,059,425.30
2,010.00
1,061,435.30
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3.4.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,687,568,200 บาท
แนวทางการพัฒนา
และกิจกรรรม
ชื่อกิจกรรม : การถวายความ
รวม
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
โครงการ การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์
ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วน รวม
ร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน
สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา
ชื่อกิจกรรม : การบังคับใช้
กฎหมายและบริการประชาชน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

บาท

วงเงินรวม
3,369,600

- ปฏิบัติการบินถวายความปลอดภัย
เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตาม
พระราชประสงค์ ร้อยละ 100

- ข้าราชการตารวจในสังกัดเข้าร่วม
โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดาริ ร้อยละ 100

รวม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
- ระดับความสาเร็จในการจัดหา
รักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ระบบงานรักษาความปลอดภัย
การตรวจตราและเฝ้าระวังภัย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจตราและ
เฝ้าระวังภัย

งบประมาณ
รายได้หน่วยงาน
แผ่นดิน
3,369,600
-

3,369,600

3,369,600

-

-

-

-

-

-

-

1,618,407,700 1,618,407,700

-

19,874,000

19,874,000

-
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ค่าซ่อมบารุงอากาศยาน

- ระดับความสาเร็จในการซ่อมบารุง
อากาศยาน

950,000,000

950,000,000

-

โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกบินจาลอง
(Flight Simulation)

- ระดับความสาเร็จในการจัดหา
เครื่องช่วยฝึกบินจาลอง

22,000,000

22,000,000

-

โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกขั้นตอน
ปฏิบัติการบินแบบบูรณาการ
(Integrated Procedures Training)

- ระดับความสาเร็จในการจัดหา
เครื่องช่วยฝึกขั้นตอนปฏิบัติการบิน
แบบบูรณาการ

38,000,000

38,000,000

-

โครงการปรับปรุงสนามบินหนอง
สาหร่าย

- ระดับความสาเร็จในการปรับปรุง
สนามบินหนองสาหร่าย

467,000,000

467,000,000

-

โครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยานลาน - ระดับความสาเร็จในการก่อสร้าง
จอดอากาศยานและทางขับพร้อม
โรงเก็บอากาศยานลานจอดอากาศ
ส่วนประกอบ
ยานและทางขับพร้อมส่วนประกอบ

65,000,000

65,000,000

-

เงินอุดหนุนสถาบันที่สานักงานตารวจ
แห่งชาติฝากเรียน

11,000,000

11,000,000

45,533,700

45,533,700

- ระดับความสาเร็จในการได้รับ
บุคลากรด้านการบินเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน - ระดับความสาเร็จบุคลากร
ประเภทนักบินมีความรู้ความ
ชานาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

-
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ชื่อกิจกรรม : การเพิ่ม
รวม
ประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ชื่อกิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพ รวม
ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็น
ระบบราชการไทย 4.0
- การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e - office)
- ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์
https://tpad.police.go.th/
ชื่อกิจกรรม : การบริหาร
รวม
ทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการ
ที่พักอาศัย
เรือนแถวสัญญาบัตร (10 คูหา) ระดับ
สว. - รอง ผกก. พร้อมถนนทางเข้า
รวมทั้งสิ้น

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศชต. ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

- ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามสัญญาจ้าง

1,481,800

1,481,800

-

1,481,800

1,481,800

-

-

-

-

-

-

-

64,309,100

64,309,100

-

64,309,100

64,309,100

-

หมายเหตุ : Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยในสังกัดใช้ในการสรุปข้อมูลแผนของหน่วยงาน โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และทิศทางการขับเคลื่ อนภารกิจ
ของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ช าติ ทั้ง นี้ หน่วยงานสามารถกาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อ มูลตาม Template
ที่กาหนดให้ครบถ้วน
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แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการกองบินตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พันธกิจ
●ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
●บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางอาญา
●รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

