
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O4) 

แผนยุทธศาสตร์ 
สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง พ.ศ.2565 



 
 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 

เร่ือง ยุทธศาสตร์ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 

……………………………………………. 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ กำหนดให้ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และ 
หน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ มีคำส่ัง ที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้น เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้สอดคล้อง รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนปฏิรูป ประเทศ ๑๑ ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศ ไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ในการจัดทำยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ไดด้ำเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของ หลักการจัดทำยุทธศาสตร์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
เป้าหมายและ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ซ่ึงมี รายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ ที่ชัดเจน 
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ ตามภารกิจ รับผิดชอบและใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความ
สอดคล้องกัน ทั้งน้ี เพ่ือให้ การบริหารและการ ปฏิบัติงานของ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรลุสู่วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 

   ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

                                      พันตำรวจเอก มารุต  สุดหนองบัว 
       ( มารุต  สุดหนองบัว) 
   ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 
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ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร ์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื ่อใช ้เป็น
เป้าหมายในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศที่พัฒนา แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 

 6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ดังกล่าว 

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องได้จัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องรองรับกับสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ แห่งชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs) ครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนของ
การจัดทำยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ  
2)การ เพิ่มศักยภาพ ในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการ

ให้บริการประชาชนอย่าง เสมอภาคเป็นธรรม  
3) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน และ  
4) การพัฒนา องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกำหนดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

แบ่งเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี เพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายให้ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ สงบสุขอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จึงเป็นนโยบายและกรอบ แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ข้าราชการตำรวจทุกนายจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” และเป็นส่วนสำคัญในการ
สนับสนุนการพัฒนา ประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติต่อไป 

 
 

ค ำน ำ 
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สถานการณ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 
พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา 
1. สถานการณ์ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ เป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ มาตรา 257 กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก ปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ำ 
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับ มาตรา ๒๕๘ ให้ดำเนินการปฏิรูป ประเทศ
ให้เกิดผล โดยกำหนดแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการเมือง 
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5) ด้านเศรษฐกิจ 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 
10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยประเด็นการปฏิรูปดา้น 

กระบวนการยุติธรรมกำหนดให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธภิาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล
ของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกนัว่าข้าราชการตำรวจจะได ้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ได้รับ
ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ตามระบบ คุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งใน
การพิจารณาแต่งต้ังและโยกย้ายต้องคำนึงถึงลำดับอาวุโสและความรู้ ความสามารถ ประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการ
ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของ บุคคลใด มี ประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งน้ี การปฏิรูปที่สำคัญ คือ การปฏิรูปตำรวจ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ เป็น
กรอบทิศทางระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580 “ประเทศ มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยกำหนดการ 

ขับเคล่ือนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี 
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่สำคัญอีกหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบของสำนักงาน ตำรวจ

แห่งชาติ ได้แก่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบายรัฐบาล และนโยบาย 
การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำมาเป็นสารสนเทศ ที่สำคัญในการ 
วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้ สถานการณ์และ
เงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงสภาพการเปล่ียนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ตลอดจน ปัจจัยการพัฒนาประเทศ
ในทุกด้าน ส่งผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปล ง และความท้าทายในทุกมิติ จึง
จำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาองค์กรที่รอบคอบและครอบคลุมด้วยการ จัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้มีความสอดคล้องรองรับกับ สถานการณ์ 

ในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เพื่อใช้เป็นทิศทางการ 
พัฒนาในระยะยาว โดยมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรที่วางไว้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน การพัฒนา อย่าง
เป็นระบบ ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีการกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และหน่วย
รับผิดชอบที่ชัดเจน และ ให้หน่วยในสังกัดนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป ี
พร้อมจัดทำ แผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับและใช้เป็นแผนในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้ม ีความ
สอดคล้องเช่ือมโยงกัน 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT nalysis)  

จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นองค์กรหลักที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 
2. มีหน่วยงานและกำลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงประชาชน แหล่งข้อมูล 

และบูรณาการการทำงานกบัทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความยุติธรรม ทาง 

อาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไมเ่พียงพอ 
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของตำรวจยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
3. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไมเ่พียงพอ 

และไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
5. การประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกยังไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ 
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โอกาส (Opportunities) 

1. ภารกิจที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรง 
2. นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้มีการทำงานในลักษณะบูรณาการกับทุกภาคส่วนทำให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
3. การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญเป็นโอกาสในการปรับระบบการบรหิารงานตำรวจให้มี ประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 
 

อุปสรรค (Threats) 

1. สังคมยังมีความขัดแย้งทางด้านความคิดอยู่บ้างและอาจมีความเคล่ือนไหวที่ส่งผลกระทบต่อความ สงบเรียบร้อย 
2. รูปแบบการก่ออาชญากรรมมีความสลับซับซ้อนจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีแนวโน้มเป็น 

อาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น 
3. กฎหมายบางฉบบัมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
4. กระแสสังคมและความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อส่ือสาร มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ 

 
3. วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา 
4. ค่านิยม 

สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) 
บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS 
5. วัฒนธรรมองค์กร 

ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข ์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม 
6. ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 

ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และ สนับสนุน การ
พัฒนาประเทศ 
7. พันธกิจ 

1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
2) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 
3) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 

8.เป้าหมายตัวชี้วัด 
1) ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกินร้อยละ 46.98 
2) ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.13 
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ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง ภายในประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
เป้าหมาย 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย 
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
1. ถวายความปลอดภัยเป็นไปอยา่งสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ 
2. ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและมีความเช่ือมั่นจากการเฝ้าระวังและแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ ที่เกี่ยวกับ

ความมั่นคงของรัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
กลยุทธ์      1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก 
   1.1.2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเน่ืองกับการถวายความปลอดภัย ให้สมพระเกียรติและ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้อง ปรามการล่วงละเมิด
สถาบันหลัก 
   1.1.4 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย และจัดทำหลัก
ปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมแนวพระราชดำริไปปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์      1.2.1 น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น แนวทางปฏิบัต ิ

   1.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริและอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
   1.2.3 สนับสนุนการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม ของชาต ิ
กลยุทธ์      1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
   1.3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในการบริหารจัดการปัญหาด้านความมั่นคง และภัยคุกคาม 
ในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
   1.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย และทันสถานการณ์และ สามารถเช่ือมโยง
บูรณาการกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องได้ในทุกมิต ิ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการ ให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
เปา้หมาย 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
2. ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ ภาคและเป็น

ธรรม 
3. สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
1. ระดับความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัตหิน้าที่ของตำรวจเพิ่มขึ้น 
2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง 
3. อัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน (1. กลุ่มชีวิตร่างกายและเพศ 2. กลุ่มทรัพย์) 
4. สถิติในการไม่แจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีต่อผู้เสียหายลดลง 
5. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของตำรวจเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
กลยุทธ์      2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกัน อาชญากรรม 

   2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

2.1.2 ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
2.1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
2.1.2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.1.3 ป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าว ที่ไม่พึงปราถนา 
2.1.3.1 สกัดกั้น สืบสวน ปราบปราม จับกุม คนต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง หรือผิดเงื่อนไข

การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของไทย และ ต่างประเทศ 
    2.1.3.2 ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักรให้เป็นไป ตามขั้นตอน โดย
ยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
   2.1.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม และดำเนินคดี รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ประเทศ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำกายประจำหน่วย และ
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและ
ภัยคุกคามต่าง ๆ 
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   2.1.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏบิัติ ข้อตกลง พันธสัญญา และ หลัก สิทธิมนุษยชน ที่
ประชาชนควรรู้และต้องปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่ในช่องทาง ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
   2.1.6นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การอำนวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเช่ือมั่น ให้กับประชาชน 

กลยุทธ์  
2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 
  2.2.1.1 เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุและการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทาง 

อาญาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 
    2.2.1.2 มาตรการในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา นำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของตำรวจ 

   2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมายและงานพิสูจน์หลักฐาน 
    2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงาน สอบสวน เจ้าหน้าที่
สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจ ป้องกันปราบปราม ให้มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและ จรรยาบรรณ ทัศนคต ิ ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับ และมี ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน ของ
พนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 
    2.2.2.2 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงานสอบสวน ให้ ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ คืบหน้าให้ ประชาชนทราบโดย
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
    2.2.2.3 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยง ข้อมูลระหว่าง
สถานตีำรวจทั่วประเทศ 
    2.2.2.4 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของ พนักงานสอบสวน ใน
การทำสำนวน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
กลยุทธ์       2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตำรวจและหน่วยบริการประชาชน 

    2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตำรวจ และหน่วยบริการประชาชน 
   2.3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน  

             2.3.1.3 สร้างเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มี ความเป็น มิตรและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน 

    2.3.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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   2.3.2 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

2.3.2.1 รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
   2.3.3 บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 
   2.3.4 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว 

   2.3.5 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอำนวย ความสะดวก แก่ประชาชน 
รวมทั้งเช่ือมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ 
   2.3.7 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการส่ือสารกับประชาชนในรูปแบบ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน 
   2.3.8 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและ
วิธีการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 

1. มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม 

2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

1. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพิ่มขึ้น 
2. ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตำรวจเพิ่มขึ้น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์   3.1.1 ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตำรวจทุกระดับให้ยึดถือประชาชน เป็น ศูนย์กลางตามแนวคิด 
Community Policing 
   3.1.2 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างตำรวจกับทุกภาคส่วน ในการดูแล ชุมชนและสังคม โดย
เน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ (Problem Oriented Policing) 
   3.1.3 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชา สังคม มีส่วนร่วมใน
การรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดำเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการ บริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง 
ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ อย่างเหมาะสม 
   3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบ เรียบร้อย ภายในชุมชนของ
ตนเอง และนำไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
กลยุทธ์      3.2.1 ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และปฏิบัติ หน้าที่ให้มี ความยืดหยุ่น
และทันสมัย 
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   3.2.2 จัดทำโครงการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ให้เข้าถึงได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
   3.2.3 เสริมสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประโยชน์ ส่วนรวมตาม
แนวทางจิตอาสา 
   3.2.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ตำรวจ ผู้ปฏิบัติ หน้าที่และภาคีเครือข่าย 
   3.2.5 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการตำรวจ เพื่อความสงบสุข ของชุมชน และสังคมในทุกด้าน 
   3.2.6 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อ นำไปสู่การพัฒนา ที่มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย 

1. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และนำระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
3. ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู ้ทันสมัย เช่ียวชาญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน 
4. ข้าราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เช่ือมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตำรวจ 
5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส 

 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
1. ขีดสมรรถนะของข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น 
2. คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจเพิ่มขึ้น 
3. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น 
4. มีทรัพยากรทางการบริหารที่ทันสมัย ครบถ้วนทุกภารกิจและบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เพิ่มขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสม คล่องตัวในการ
บริหารงาน และเป็นสำนักงานสมัยใหม่ (Modern Office) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่ 
กลยุทธ์ 4.2.1 การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม 

4.2.2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและ มีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร 
4.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่าง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
4.2.4 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ ข้าราชการตำรวจ 
4.2.5 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

และส่งเสริมสนับสนุนการดำรงชีพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัต ิหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมอือาชีพ และมี มาตรฐาน
ระดับสากล 
กลยุทธ์ 4.3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอด 
ความรู้อย่างเป็นระบบและมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 

4.3.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต โดย
ยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

4.3.3 พัฒนาข้าราชการตำรวจ ให้มีความเช่ียวชาญในด้านวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้ 
กฎหมาย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
กลยุทธ์ 4.4.1 ปรับระบบวิธีการทำงาน ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส 

4.4.2 ปรับรูปแบบและวิธีการทำงานในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop 
service) และมีลักษณะครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

4.4.3 กำหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ มาตรฐาน
การปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตำรวจ 

4.4.4 ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ และหน่วยงานในสังกัดให้ ทันสมัย และมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ 

4.4.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด 
4.4.6 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยง 

กันทุกหน่วยงาน 
4.4.7 ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติ 

หน้าที่ของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องมีประสิทธภิาพ โปร่งใส และ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

4.4.10 การป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบตัิงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได ้

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความทันสมัย รองรับนโยบายประเทศ ไทย 4.0 
กลยุทธ์ 4.5.1 เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์  หรือภาวะ 
ฉุกเฉินให้สะดวกและรวดเร็ว 

4.5.2 นำระบบการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง และวเิคราะห์เหตุคุกคาม ทางเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
ดิจิทัล และจัดต้ังศูนย์ประสานงาน ด้าน Cyber crime 

4.5.3 ปรับวิธีการปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร และการบริการ ประชาชนให้
ทันสมัย โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบ การทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและ การตัดสินใจ 

4.5.4 จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และที่พักอาศัยให้เพียงพอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ อย่าง ทันต่อ
สถานการณ์และทั่วถึง 
กลยุทธ์ 4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์   เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ 
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6.2 พัฒนาเทคนิคการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ ในรูปแบบ ต่าง ๆ 
ให้ทันต่อสถานการณ์ 

4.6.3 เพิ่มช่องทางการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4.6.4 ประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 

ยุทธศาสตร์สถานตีำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เป็นกรอบการดำเนินงาน ทีก่ำหนดทิศทางและ ขอบเขตขององค์กร 
ซึ่งมีสาระสำคัญที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร บังคับใช้ กฎหมายที่ประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา” 
เป็นเป้าหมายร่วมที่แสดงถึงเจตจำนงของข้าราชการตำรวจทุกนาย ดำเนินการตามพันธกิจที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนด
รายละเอียดแบ่งเป็น ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัดเป้าหมาย หลักกลยุทธ์ ระบบการติดตามและประเมินผล 
ซึ่งกระบวนการ ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงภายในองค์กร รวมทั้งโครงสร้างและระบบการบริหาร เพื่อให้ 
สามารถ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 

1. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ดำเนินการตามกระบวนการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งได้กำหนดกรอบการพัฒนาไว้ โดยยึดการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ มาเป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการ บรหิารยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ด้วยการจัดทำเป็น
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจ˚าปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน รับผิดชอบ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลดำเนินงานตามแผนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 
2.1 สถานตีำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ไดน้ำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2580) ไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ˚าปี งบประมาณ ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณ หน่วย มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผล ให้ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน รับทราบและสามารถ เข้าถึง
ข้อมูล รวมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ แห่งชาต ิที่ประกาศใช้ เพื่อนำ ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 20 ป ีให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองตอบต่อความ ต้องการของประชาชน 

 
 

ส่วนที่ 3 การขับเคล่ือนและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
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1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เป็น 
กระบวนการที่ทำให้ทราบถึงความกา้วหน้าของการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และผล การดำเนินงานของ องค์กรว่า
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ที่จะนำไปกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กร ในอนาคต ตามกระบวนการ P-D-C-
A โดยกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้ 2 ระยะ ดังน้ี ระยะที่ 1 ติดตามผลความก้าวหน้าประจ˚าปี 
เพื่อตรวจสอบความคลาดเคล่ือนระหว่างเป้าหมาย ที่ กำหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะน้ัน เพื่อจะนำไปแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ตลอดจนทบทวนเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ทีก่ำหนดไว ้

ระยะที่ 2 ประเมินเมื่อส้ินสุดระยะที่ 1 ของยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินเมื่อครบกำหนดระยะ เวลา ในการนำ
ยุทธศาสตร์ไปใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายหลักของหน่วยงานที่ กำหนดไวใ้นยุทธศาสตร์
สรุปผลการประเมินและนำปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละปี มาแสดงผลสัมฤทธิ์ใน ภาพรวม ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นำไปสู่การทบทวน ปรับปรุง พัฒนา กลยุทธ ์ และแนวทางการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. รายงานผลการดำเนินการไปยังหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการระดับกองบัญชาการ ตำรวจนคร
บาล ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปผลการดำเนินการ ตามตัวช้ีวัด ทั้งเชิง ปริมาณ/คุณภาพ เพื่อ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมและนำปัญหา ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดังกล่าว เสนอความเห็น ต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแจ้งหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

 



 

 
คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 

 ที ่315/2564 

เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 

***************************** 

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ ได้จัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีความ สอดคล้องเช่ือมโยงและ
รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs) ร่างกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายรัฐบาล น้ัน 

ดังน้ันเพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลทุง่สองห้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี ความเหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ที่
กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำ ยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาล ดังน้ี 

1. ผู้กำกับการ สถานตีำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง หัวหน้าคณะทำงาน 
2. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง รองหัวหน้าคณะทำงาน 
3. รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง คณะทำงาน 
4. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง คณะทำงาน 
5. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง คณะทำงาน 
6. สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง คณะทำงาน/เป็นเลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

- ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้แต่งต้ังคณะทำงานเพิ่มเติม หรือส่ังการให้ข้าราชการตำรวจ มาร่วมประชุมให้ข้อมูล
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันที่  1 ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

           พันตำรวจเอก 

    ( มารุต  สุดหนองบัว ) 
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 


