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คานิยามศัพท์
๑. แผนการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น หมายถึง แผนการบริหารราชการ ทิ ศทางและ
แนวทางการทางานของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลา ๔ ปี ตามกรอบนโยบายที่ได้มีการแถลงไว้
ต่อรัฐสภา และแนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๐
รวมทั้ ง แผนพั ฒ นาประเทศด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ถื อ เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของ
คณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ
๒. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี เป็นแผนของส่วนราชการ
ระดั บ กระทรวงและกรม โดยน าแผนการบริ หารราชการแผ่ น ดิ น ไปเป็ น กรอบในการจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ซึ่งเป็นแผนที่กาหนดแนวทางการทางานที่ละเอียด เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
และแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี โดยส่ วนราชการจะน าประเด็ น นโยบายสาคั ญ ที่บ รรจุไ ว้ ใ น
แผนการบริหารราชการแผ่ นดิน พร้อมเป้ าหมายประเด็นนโยบายและตัวชี้ วัด ความสาเร็ จโดยที่
รัฐบาลเป็นผู้กาหนดมาแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ตามลาดับ
๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ (กระทรวง/
กรม) แปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อแสดงภารกิจที่ส่วนราชการ
จะดาเนินการตลอดระยะเวลา ๔ ปี เพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้ าหมาย สาระสาคั ญ ในแผนปฏิ บัติ ร าชการ ๔ ปี จะแสดงให้ เห็ น ถึ งการแปลงประเด็น
นโยบายและกลยุทธ์หลัก (ระดับชาติ) ที่ส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวข้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการ
ต้องการดาเนินการ โดยส่วนราชการต้องนาเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่จะ
ทาให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสาเร็จ พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสาเร็จของภารกิจเหล่านั้น
รวมถึ งผลผลิ ต / โครงการสาคั ญ ที่ ส่ว นราชการจะจั ด ท า เพื่ อ ขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ใน
ระยะเวลา ๔ ปี
ระยะเวลาดาเนิ น การการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี ให้ จั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒.๒ แผนปฏิบัติร าชการประจาปี เป็น แผนปฏิบัติร าชการประจาปีข อง ส่วน
ราชการ (กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะดาเนินการในปีใดปีหนึ่งที่กาหนด ภายใต้ กรอบ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระสาคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี แต่จัดทาเป็นแผนประจาปีที่ละเอียด และชัดเจนขึ้น เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และเป็นกรอบในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ระยะเวลาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี จะจัดทาและเสนอรัฐมนตรี ให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
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๓. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ที่ สอดคล้ อ งกั บ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้
ความเห็นชอบ
๔. แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้ างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ” ที่สานั ก
งบประมาณจัดทาขึ้น โดยเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
สาหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การดาเนินงานตามภารกิจของส่านราชการบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน รวมทั้งใช้ “แผนงาน” ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต่อรัฐสภา
ตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๕. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ที่รัฐบาล
ต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ เป็นผลจากการดาเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของประเทศ
๖. วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง
ในปัจจุบัน
๗. พันธกิจ หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อกาหนดต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
๘. ประเด็น ยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องคานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น
ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ สามารถทาได้โดยการนาพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น
หน่วยงานต้องการดาเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ดาเนินการดังกล่าวเป็นที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต้ อ งการให้ เ กิ ดผลการเปลี่ ย นแปลงในทิ ศทางใด ทั้ ง นี้ ในการจั ด ท าประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาแผนบริหารราชการแผ่นดินของ
กระทรวงต้นสังกัดมาเป็นหลักประกอบการพิจารณาด้วย
๙. เป้ า ประสงค์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้ อ งน าประเด็ น
ยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หากสามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์
แต่ละข้อแล้ว ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร นั่นคือเป็นการกาหนดสิ่งที่
ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์/ผลสาเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง
โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้างๆ ถึงผลลั พธ์ของบริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักของ
องค์ ก ร โดยจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จที่ ก าหนดไว้ และหน่ ว ยงานย่ อยภายในองค์ ก รควรมี
เป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
๑๐. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้น
จากการให้บริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ของรัฐบาล ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลสาเร็จของผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการ
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และรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือ
กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีแล้วแต่กรณี
๑๑. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
หรือเพื่อดาเนินการจัดทาผลผลิต /โครงการตามที่กาหนดของหน่วยงานระดับกรม ซึ่งจะนาไปสู่
ความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ทั้งนี้ ต้องเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจาก
พันธกิจและภารกิจที่หน่วยงานได้รับมอบหมายจากกระทรวงหรือรัฐบาลซึ่งสอดคล้องเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง
- แสดงถึ งผลส าเร็ จ /ผลลั พ ธ์ จากการน าส่ งผลผลิ ต /โครงการของส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
- แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการหรือพื้นที่เป้าหมาย จากการมี
ผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ
- สอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ที่ต้องกาหนด ให้สอดคล้อง
และสัมพันธ์กั บเป้ าประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์ตามแผนการบริ หารราชการแผ่ นดิ นนโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
- สั มพั นธ์ กั บพั นธกิ จหรื อภารกิ จของส่ วนราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ และหน่ วยงานอื่ น
ที่กาหนดตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวงหรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถถ่ายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสู่กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต และหรือโครงการ
กิจกรรมหลักได้อย่างชัดเจน
- มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกันภายใน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้และอยู่ในระดับผลลัพธ์
๑๒. การเชื่อมโยง หมายถึง ความเชื่อมโยงของดัชนีชี้วัดแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ
กระทรวง กรม โดยมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อความสาเร็จในแต่ละระดับ การเชื่อมโยงนี้สามารถ
เชื่อมโยงขึ้นไปสู่ระดับบน หรือจากระดับบนสู่ระดับล่าง เมื่อดัชนีชี้วัดที่อยู่ระดับล่างประสบ
ความสาเร็จจะส่งผลต่อระดับที่สูงขึ้นไป ตามลาดับชั้น
๑๓. ดัชนีชี้วัด หมายถึง เครื่องมือที่บ่งชี้ผลการดาเนินงานในงานของหน่วยงาน ซึ่งแสดง
ผลสาเร็จของการปฏิบัติงานเมื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
๑๔. ภารกิจ หมายถึ ง หน้าที่ความรับ ผิ ดชอบที่ต้ อ งด าเนิ นการเป็ น ปกติป ระจ าตาม
กฎหมายหรือระเบียบ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง
(๑) ภารกิจพื้นฐาน หมายถึง ภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดาเนินการ
เป็นปกติประจาตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดาเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ซึ่ งมี ลัก ษณะงานและปริ ม าณงานที่ ชั ด เจนต่ อ เนื่ อ งไม่
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เปลี่ ย นแปลงไปตามเงื่ อ นไขเชิงยุ ทธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาประเทศ หรือ นโยบายของรั ฐ บาล
จาแนกเป็น ๒ ส่วน คือ
 รักษางานเดิม หมายถึง กิจกรรม/รายการ ภายใต้ภารกิจพื้นฐานที่กาหนด
กรอบการพิจารณาเท่าที่ดาเนินการอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบัน (รักษางาน/เป้าหมายเดิมทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ)
 เพิ่มเป้าหมาย หมายถึง กิจกรรม/รายการ ภายใต้ภารกิจพื้นฐานที่ดาเนินการ
เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบั น เช่น ขยายงาน เพิ่มเป้าหมาย เพิ่มคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
(๒) ภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง ภารกิ จ ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ก าร
ดาเนินงานได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย ซึ่งอาจเป็นภารกิจพื้นฐานที่ต้องการผลักดันหรือเห็น
ความสาคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้ จาแนกเป็น ๒ ส่วน คือ
 นโยบายสาคัญของรัฐบาล หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วน หรือมีความสาคัญในลาดับสูงที่รัฐบาลต้องดาเนินการ เช่น นายกรัฐมนตรี /
รัฐบาลประกาศและแถลงต่อสาธารณชน มติคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
 นโยบายอื่น หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของภารกิจยุทธศาสตร์ ที่มีลาดับความสาคัญรองจากนโยบายสาคัญของรัฐบาล เช่น นโยบายของ
รัฐมนตรี กระทรวง หน่วยงาน หรื อนโยบายต่อเนื่องจากรัฐบาลชุด ก่อนซึ่งยังคงจ าเป็ นต้อ ง
ดาเนินการ
๑๕. ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลของการด าเนิ น งานตามกิ จ กรรม ซึ่ งอาจจะเป็ น ผลผลิ ต
(Product) หรือการให้บริการ (Service) ที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบคาถามว่า
หน่วยงานของรัฐจัดทาบริการอะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ ( Service Provider) ตาม
ความต้ อ งการของรั ฐ บาลในฐานะผู้ ซื้ อ บริ ก าร (Service Purchaser) ทั้ งในรู ป แบบของการ
ให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้ วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการให้บริการ
องค์ กรภายนอกหน่ วยงานหรื อประชาชน โดยมี ตัว ชี้วัด ผลสาเร็จ ในเชิงปริม าณ คุณ ภาพ เวลา
รวมทั้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม หรื อ ที่ ก าหนดขึ้ น ใหม่ ใ นระหว่ า ง
ปีงบประมาณ
คุณลักษณะที่สาคัญของผลผลิต ประกอบด้วย
(๑) เป็นสิ่งของหรือบริการของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เป็นรูปธรรมและรับรู้ได้
(๓) เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายของหน่วยงาน
(๔) หน่วยงานสามารถควบคุมความสาเร็จได้
(๕) สามารถระบุหน่วยนับหรือตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา

๑๐๐

(๖) สามารถคิดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้
๑๖. ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ
ที่ดาเนินการตามเป้าหมายการให้บริการและสามารถติดตาม ตรวจสอบประเมินผลสาเร็จจากการใช้จ่าย
งบประมาณได้ใน ๔ มิติ คือ
(๑) ปริมาณ หมายถึง การกาหนดเป้าหมายในการผลิต/การดาเนินโครงการด้านปริมาณ
โดยก าหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้ วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุ เป็ นตั วเลขชั ดเจนและสามารถแสดง
ความก้าวหน้าในการดาเนินการได้
(๒) คุ ณภาพ หมายถึ ง การก าหนดเป้ าหมายคุ ณภาพของผลผลิ ต/โครงการ โดยมี
๒ ลักษณะ ได้แก่
 คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นกาหนดไว้ หรือ
 คุณภาพของวิ ธีการน าส่ งผลผลิ ต หรือวิ ธี การให้ บริ การ/การดาเนิ นโครงการ
ได้แก่ การวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต
(๓) ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กาหนดในกระบวนการผลิต/การดาเนินโครงการ
เพื่อให้ได้ผลผลิต/โครงการ
(๔) ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ
๑๗. ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต
ผลลัพธ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการ และสาธารณชน
๑๘. โครงการ หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิด
การให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อนาไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น โดยมี
กาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน รวมทั้งมีการกาหนด
ตัวชี้ วัดผลสาเร็ จในเชิงปริ มาณ คุ ณภาพ เวลา และค่าใช้จ่ าย ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม หรือที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
๑๙. การปฏิบัติการพิเศษ (SPECIAL OPERTIONS) ตามหลักนิยมการปฏิบัติการพิ เศษ
สหรัฐอเมริก า หมายถึง การกระท าของกาลังทหาร และก าลังกึ่ งทหารที่มีก ารจัด การฝึก และ
ยุทโธปกรณ์ เป็นพิเศษหรือโดยเฉพาะ เพื่ อให้บรรลุวั ตถุประสงค์ทางทหาร ทางการเมือง ทางเศรษฐกิ จ
หรือวัตถุประสงค์ทางข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีก ารไม่ตามแบบ ในพื้นที่ของข้าศึก พื้นที่ที่ถูกยึดครอง
หรือพื้นที่ที่มีความล่อแหลมทางการเมือง โดยดาเนินการในยามสงบ ยามขัดแย้ง และยามสงคราม
อย่างเป็นอิสระ หรือประสานกับการปฏิบัติการของกาลังตามแบบ

๑๐๑

๒๐. กิจการพิเศษ (SPECIAL)
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน
สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดไว้ในข้อ ๒ (๑) ๑.๑ (ก) (๔) กองแผนงานกิจการ
พิเศษ ประกอบด้วย และ ข้อ ๓ (ง) กองแผนงานกิจการพิเศษ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๕) กองแผนงานกิจการพิเศษ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอานวยการ
๒) กลุ่มงานกิจการพิเศษ
๓) กลุ่มงานความมั่นคง
๔) กลุ่มงานจราจร
๕) กลุ่มงานบริการประชาชน
๖) กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
ข้อ ๓ (ง) กองแผนงานกิจการพิเศษ มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
กิจการพิเศษ ความมั่นคง การจราจร และการบริการสังคมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒) ดาเนินการวิเคราะห์ปัจจัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในภาพรวม และจาแนกรายพื้นที่ตามวงรอบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
๓) วางแผนการปฏิบัติด้านกิจการพิเศษ ความมั่นคง ด้านการจราจร และ
การบริการสังคมให้เป็นไปตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และเสนอ
แนวทาง แผน แผนงาน โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ
๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันอุบัติเหตุจราจร
การพัฒนาระบบและมาตรฐานงานจราจร และการบริการสังคม
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชน
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคง การจัดการจราจร และการบริการสังคม
๖) ประสานความร่วมมือกับสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดมาตรฐานการนาเทคโนโลยีและวิทยาการมาสนับสนุนงาน
ด้านกิจการพิเศษ ความมั่นคง การจราจร และการบริการสังคม
๗) ให้คาปรึกษา แนะนา แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติเกี่ยวกับ
ระบบและมาตรฐานการจัดการด้านกิจการพิเศษ ความมั่นคง การจราจร และการบริการสังคม
๘) จัดให้มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานเจ้าหน้าที่จราจรและส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการจราจร และการบริการสังคม
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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๒๑. อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime)
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกาหนดคานิยามและ
ความหมายของคาว่า “องค์กรอาชญากรรม” ไว้ว่า
กลุ่มองค์กรอาชญากรรม (organized criminal group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการ
จัดตั้งร่วมกันตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป และตั้งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทาความผิดร้ายแรง
ตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไป หรือความผิดที่กาหนดไว้ (established) ในอนุสัญญานี้เพื่อให้ได้มา
ซึ่งประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทางทรัพย์สินอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
อาชญากรรมร้ายแรง นั้น อนุสัญญาฯ ระบุว่า “การกระทาความผิดซึ่งสามารถลงโทษ
โดยการจากัดอิสรภาพซึ่งมีอัตราขั้นสูงเป็นเวลาอย่างน้อย ๔ ปี หรือโดยโทษที่หนักกว่านั้น”
อาชญากรรมข้ามชาติ ในข้อ ๓ ของอนุสัญญาฯ ซึ่งว่าด้วย “ขอบเขตการใช้บังคับ ”
ระบุไว้ชัดเจนว่า ลักษณะความผิดต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หาก
๑. ความผิดนั้นกระทาลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ
๒. ความผิดนั้นกระทาลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนสาคัญของการตระเตรียมการ
การวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุม ได้กระทาในอีกประเทศหนึ่ง
๓. ความผิดนั้นกระทาลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ
๔. ความผิดนั้นกระทาลงในประเทศหนึ่ง แต่มีผลกระทบที่สาคัญเกิดขึ้นในอีก
ประเทศหนึ่ง
นอกจากนี้ “อาชญากรรมข้ามชาติ ” ยังได้รับการบัญญัติขึ้นโดย United
Nations Crime and Criminal Justice Branch ในปี ค.ศ. ๑๙๗๔ โดยให้ความหมายในเชิง
อาชญาวิทยาตามแนวทางการอธิบายของ Mueller (๑๙๙๘) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ๕ ประการคือ
(๑) ธุรกิจอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
และการคอรัปชั่น
(๒) เป็นการกระทาความผิดที่ใช้ทักษะสูง และมีความสามารถมากกว่า
อาชญากรรมในรูปทั่วๆ ไป
(๓) อาชญากรมักมีความเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการค้ายาเสพติด
(๔) เป็น การก่อ ความรุน แรงข้ ามชาติ และมีผลกระทบในทางระหว่ าง
ประเทศ และ
(๕) อาชญากรมีมักจะต้องเคลื่อนย้าย หลบหนีจากการติดตามจับกุม และศัตรู

๑๐๓

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่พบและมีปัญหารุนแรงมากที่สุดในปัจจุบันนี้ ได้แก่
๑. ยาเสพย์ติด
๒. การค้ามนุษย์ การค้าประเวณี โสเภณี
๓. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การผลิตและค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๔. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
๕. แรงงานข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมือง
๖. การฉ้อโกง ฟอกเงิน
(อ้างอิงจาก กาญจน์ ชีรานนท์, งานวิจยั หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, องค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ ,สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม)

๒๒. ความเชี่ยวชาญ
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ คาว่า “เชี่ยวชาญ” เป็นคาวิเศษ
แปลว่า สันทัด ชัดเจน ช่าชอง มีความชานิชานาญมาก รู้แคล่องแคล่ว เก่ง ชาญฉลาด
“ตารวจตระเวนชายแดนมีความเชี่ยวชาญ” หมายถึง ตารวจที่ได้รับมอบภารกิจให้ดูแล
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แนวชายแดน ซึ่งจะต้องมีความรู้ มีความชานิชานาญ สันทัด ชัดเจน
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบแนวชายแดน ดังนั้น กระบวนการในการปฏิบัติงาน จึงเป็น
ปัจจัยสาคัญในการที่จะทาให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยการนาหลักนิยมทางทหาร “การข่าวนาการยุทธ”
คือ ก่อนที่จะมีการปฏิบัติภารกิจใดๆ จะต้องมีการดาเนินการด้านการข่าวอย่างเป็นระบบในพื้นที่
ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เริ่ ม จากการวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร ด้ ว ยการรวบรวม
ข้อเท็จจริงข้อมูล ข่าวสาร ด้านต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศสาคัญ
ความเป็ นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ หรื อสภาพสั งคม เป็ นต้ น เพื่ อจะนาไปสู่การวิเคราะห์ภั ยคุ กคาม
ด้ า นต่ า งๆ อั น จะน าไปสู่ ขั้ น ตอนในการตกลงใจในการปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามคุณลักษณะ ๓ ประการคือ
(๑) ทาการรบได้อย่างทหารหน่วยรบขนาดเล็ก
(๒) ป้องกันและปราบปรามได้อย่างตารวจ
(๓) พัฒนาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน

๑๐๔

ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตระเวนชายแดนที่ได้มี การดาเนินการให้เป็นไปตาม
กระบวนการปฏิบัติงานตามหลักนิยมดังกล่าวแล้วอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ประกอบด้วยการ
รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรอง การตกลงใจในการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามคุณลักษณะของตารวจตระเวนชายแดน รวมถึง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติต่างๆไว้
อย่างเป็นรูปธรรม ก็จะก่อให้เกิดเป็น “องค์ความรู้” ขององค์กรเกิดขึ้น อันจะส่งผลไปสู่การบรรลุ
ความสาเร็จตาม วิสัยทัศน์ของหน่วย “กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลัก
ของสานักงานตารวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ
ในพื้นที่บริเวณชายแดน” ต่อไป

๒๓. ตารวจมืออาชีพ หมายถึง ข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้รอบ รู้จริง
ในงานที่ทาและต้อ งเป็น คนดี มี คุณธรรม ซื่อสั ตย์ ซื่อ ตรง อดทน เสีย สละ ต้องขยั นและมี การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสาคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า นายที่แท้จริงของข้าราชการตารวจ
คือ ประชาชนทั้งประเทศ
๒๔. พื้นที่ชายแดนตามยุ ทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริ มความมั่ นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๖๐) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี หมายถึง พื้นที่ ๓๑ จังหวัด
ชายแดน และจังหวัดปัตตานี และ ๒๒ ชายฝั่ง

