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บทนำ

สถานีตำรวจนครบาลทาขามไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพ่ือใหสอดคลองและรองรับแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ท่ีประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรก ของประเทศตาม

รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ อยางย่ังยืน ตามหลัก

ธรรมาภิบาลเพ่ือใช เปนกรอบในการ จัดทำแผนตาง ๆ ของสถานีตำรวจใหมีความสอดคลองและบูรณาการ

การทำงานระหวางกันอันจะ นำสูการขับเคล่ือน การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศนท่ีวา “ประเทศไทย

มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปน ประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวย การพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง ซ่ึงมีอำนาจหนาท่ี ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค

พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสำเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค

และพระราชอาคันตุกะ ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ ซ่ึงปฏิบัติการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาและ รักษา

ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร ประกอบกับมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไดเห็นชอบการกำหนดหนวยเจาภาพเปาหมายในระดับตาง ๆ

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยมอบหมายใหสำนักงานตำรวจแหงชาติเปนหนวยงานเจาภาพ

รับผิดชอบเปาหมายแผนยอยดานการรักษาความสงบภายในประเทศ : เปาหมายคือประชาชนมีความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินเพ่ิมข้ึน และมีตัวช้ีวัด “ระดับ ความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ

ตำรวจระดับสากล ( World Internal Security and Police Index (WISPI) ดีข้ึน” ซ่ึงจะตองขับเคล่ือนการ

ปฏิบัติงาน ประสานและบูรณาการ การดำเนินงานระหวางหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ใหดำเนินงานเปนไป

ตามแนวทางการพัฒนาท่ีกำหนดไวใหบรรลุผลสำเร็จ

สถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง ไดนำเปาหมายและแนวทางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ

ภายใตกรอบดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 -2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561

- 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564

นโยบายและแผ ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบาย

ของ คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอสภาและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบกับสถานการณและแนวโนมสำคัญท่ีสงผล

ตอการ พัฒนาประเทศ เชน ปญหาการกออาชญากรรม ท้ังในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางไซเบอร ความ

รุนแรงในสังคมและครอบครัว การหลบหนีเขาเมือง การโยกยายถ่ินฐานของประชาชน การเคล่ือนยายแรงงาน/



แรงงานตางดาว การคามนุษย ยาเสพติด และการทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ังปญหาความขัดแยงทางการเมืองและ

ความสามัคคี ของคนในชาติ การเขาสูสังคมสูงวัย ตลอดจนปญหาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ

ภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม โดยเฉพาะสถานการณการ แพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -

19) ท่ีไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมมาใชเปน กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานี

ตำรวจนครบาลทุงสองหอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนเปาหมาย และ

ตัวช้ีวัดท่ีสำนักงานตำรวจแหงชาติไดรับมอบหมาย ซ่ึงประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ

เสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญ ของ

สถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไก

ตาง ๆ รวมถึงนอมนำและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราช

ดำริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนำไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวางท้ังภายในและภายนอก

หนวยงาน รวมท้ังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียะกิจ สนับสนุนงานจิตอาสาอยางสม่ำเสมอ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความม่ันคง

ของมนุษยและสนับสนุนการดำเนินการแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบันอยางจริงจังและเปน

รูปธรรมเพ่ือแกไขปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจร ปญหาความรุนแรงในสังคม ปองกันและปราบปรามยา

เสพติด ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ท้ัง

ในการกระทำผิดรูปแบบปกติ ออนไลน และเสริมสรางความเปนพลเมือง ซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานสำคัญมุงใช

เทคโนโลยีและการบังคับใชกฎหมายในการแกไขปญหาในระยะยาว รวมท้ังใชหลักการแกไขปญหา

แบบบูรณาการ เพ่ือใหสามารถดำเนินการแกไขปญหารวมกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เพ่ือให

สามารถ สนับสนุนภารกิจความม่ันคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองตอเปาหมายตาง ๆ ท่ี

กำหนดไวใน ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหทันสมัย ไปสูระบบราชการไทย 4.0 ใหเปนองคกร

ท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปรงใสในการทำงาน โดยบุคคล

ภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน และสามารถเขา

มา ตรวจสอบการทำงานได ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก

มุงเนนแกไขปญหาและความตองการของประชาชนมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High

Performance Government) เตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเส่ียง มีความคิดริเร่ิมและประยุกต

องคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการดำเนินงานใหทันตอสถานการณการเปล่ียนแปลง สามารถตอบ

สนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเขาสูสภาพ

ความเปนสำนักงานสมัยใหม โดยจัดองคกรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากรทางการบริหารใหพรอมและ



เพียงพอตอการปฏิบัติงาน การบริหารงาน บุคคลใหมีความเปนมืออาชีพ ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความ

รัก เช่ือม่ันและศรัทธาตอองคกร เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับในเร่ืองความโปรงใส และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ใชในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในยุทธศาสตรท่ี 1 - 3 ใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม

เปาหมายท่ีกำหนด

ท้ังน้ี เพ่ือใหมีการถายทอดเปาหมาย ตัวช้ีวัดไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จึงไดกำหนดให

สายงานตาง ๆ เปนเจาภาพเพ่ือขับเคล่ือนการดำเนินงานเปนระดับตาง ๆ ซ่ึงแบงความรับผิดชอบตามภารกิจ

ของแตละสายงาน ในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง ไดแกเจาภาพระดับยุทธศาสตร เจาภาพเปาหมาย

และตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร เจาภาพกิจกรรม หนวยสนับสนุนและหนวยปฏิบัติวางระบบการติดตามประเมินผลท่ี

ชัดเจนเปนรูปธรรมเพ่ือนำไป สูการวัดผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแหงชาติ อันจะนำไปสู

ใหบรรลุเปาหมายของประเทศตอไป

กรอบการติดตามและประเมินผล ท่ีเก่ียวของกับสถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง

การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญในการบริหารจัดการของสถานีตำรวจนครบาล

ทุงสองหอง อยางย่ิงเน่ืองจากชวยใหทราบผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีกำหนดในแผน

ปฏิบัติราชการวา บรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายหรือไมอยางไร ปจจุบันสถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง ตอง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ไปยังกลไกรการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงานไปยังกองบังคับการ

ตำรวจนครบาล 2 เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมใหหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของไดทราบ ซ่ึงแบง

กรอบการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท่ีสำคัญ ดังน้ี

1. การประเมินผลตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนิน

การตาม ยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินการ ตามหวงระยะเวลา เพ่ือแสดงการขับเคล่ือนการดำเนินการของ

หนวยงานท่ีสอดคลองรองรับและบรรลุเปาหมาย ตามท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติเพ่ือให เจาหนาท่ีนำขอมูล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เขาสูระบบและรายงานผลการดำเนินการตามหวงระยะเวลา เพ่ือแสดงการ

ขับเคล่ือนการดำเนินการของหนวยงานท่ีสอดคลองรองรับและบรรลุเปาหมาย ตามท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตร

ชาติ

2. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

( Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความ

โปรงใสในหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)

ไดกำหนดใหหนวยงานภาครัฐรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (สำนัก



งานจเรตำรวจเปนหนวยรับผิดชอบ) กรอกขอมูลผาน“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (ITAS)”โดยมีตัวช้ีวัดการประเมิน 10 ตัวช้ี

วัด และมีเกณฑการประเมินและการรายงานผลการประเมินในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score) โดยการเก็บรวบรวมขอมูล จากขอคำถามในแตละตัวช้ีวัด เอกสารหลักฐาน จะ

สำรวจผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก ซ่ึงมีกรอบระยะเวลาการประเมินต้ังแตเดือนมกราคม – กันยายน

พ.ศ. 2565 ดังน้ี

เกณฑการประเมิน

ช่ือตัวช้ีวัด ช่ือตัวช่ือวัด

ตัวช้ีวันท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ตัวช้ีวันท่ี 2 การใชงบประมาณ

ตัวช้ีวันท่ี 3 การใชอำนาจ ตัวช้ีวันท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ

ตัวช้ีวันท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ตัวช้ีวันท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวช้ีวันท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ตัวช้ีวันท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

ตัวช้ีวันท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ตัวช้ีวันท่ี 10 การปองกันการทุจริต

คาคะแนนควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score)

คะแนน ระดับ

95.00 - 100 AA

85.00 – 94.99 A

75.00 – 84.99 b

65.00 – 74.99 C

55.00 – 64.99 D

50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เหตุผลและความจำเปน 1.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามทสถานี

ตำรวจนครบาลทุงสองหอง ไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ข้ึน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับแผนประเทศ ท้ัง 3 ระดับ ไดแก

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

แผนระดับท่ี 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูป



ประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบาย และแผนระดับชาติ

วาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

แผนระดับท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ท่ีสำนักงานตำรวจแหงชาติเก่ียวของ รวมท้ัง

คำแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบาย

ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ เพ่ือใหเปนไปตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุ และผล (Causal Relationship :

XYZ)

โดยมีสาระสำคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติงาน เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิ รวมท้ัง

ประมาณการรายไดและรายจายของหนวยงานอยางครบถวน เพ่ือเปนกลไกในการขับเคล่ือนการบริหาร

ราชการของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใหหนวยในสังกัดใชเปนกรอบแนวทาง

ในการดำเนินงานใหบรรลุผลสำเร็จเปนรูปธรรมตอไปสำนักงานตำรวจแหงชาติ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึนโดยคำนึงถึงความสอดคลองกับแผนประเทศ

ท้ัง 3 ระดับ ไดแกแผนระดับ ท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนระดับท่ี 2 แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี

12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบาย และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผน

ระดับท่ี 3 แผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ท่ีสำนักงานตำรวจแหงชาติเก่ียวของ รวมท้ังคำแถลงนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ

เพ่ือใหเปนไปตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยมีสาระสำคัญเก่ียวกับ

นโยบายการ ปฏิบัติงาน เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิรวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายของหนวยงานอยาง

ครบถวน เพ่ือเปนกลไกในการขับเคล่ือนการบริหารราชการของ สำนักงานตำรวจแหงชาติในปงบประมาณ พ.

ศ. 2565 และใหหนวยในสังกัดใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ใหบรรลุผลสำเร็จเปนรูปธรรมตอไป



แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร
เจาภาพ

ยุทธศาสตร
เปาหมายุทธศาสตร ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร

เจาภาพตัวช้ีวัด

ระดับยุทธศาสตร
กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความ

ความม่ันคงของสถาบันหลักของ

ชาติ

ฝายอำนวยการ 1.1 ถวายความปลอดภัย พระมหา

กษัตริยพระบรมวงศานุวงศได อยางมี

ประสิทธิภาพ เปนไปอยางสม พระ

เกียรติตองตามพระราชประสงค

- ถวายความปลอดภัยอยาง

สมพระเกียรติ ตองตามพระราช

ประสงค รอยละ 100

ทุกฝาย ถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย

และพระบรมวงศานุวงศ

1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย

พรอม ธำรงรักษาไวซ่ึง สถาบันหลัก ของ

ชาติ/สนับสนุน และเสริมสรางการดำเนิน

งานตามแนวทาง พระราชดำริไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

- ระดับความสำเร็จของการ

เผยแพรและนอมนำแนวพระราช

ดำริไปปฏิบัติอยาง เปน รูปธรรม

ทุกฝาย สงเสริมการมีสวนรวมในการสราง

ความเข็มแข็งใหกับชุมชนสงเสริม การมี

สวนรวมในการสรางความเข็มแข็งใหกับ

ชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิม

ประสิทธิภาพ ในการสรางความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

และการอำนวยความยุติธรรมทาง

อาญา

ฝาย อำนวยการ 2.1 สังคมมีความสงบเรียบรอย

ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน และบังคับใชกฎหมาย อยาง

เสมอภาคและเปนธรรม

- จำนวนคดีอาญาความผิด ตอ

ชีวิตรางกาย เพศ และทรัพย ลด

ลงเม่ือเปรียบเทียบ กับ คาเฉล่ีย 3

ป ยอนหลังไมนอย กวารอยละ 50

ทุกฝาย 1. การบังคับใชกฎหมายและ บริการ

ประชาชน

2. การรักษาความปลอดภัยและ ให

บริการแกนักทองเท่ียว



ยุทธศาสตร
เจาภาพ

ยุทธศาสตร
เปาหมายุทธศาสตร ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร

เจาภาพตัวช้ีวัด

ระดับยุทธศาสตร
กิจกรรม

-  ความหวาดกลัวภัยอาชญา

กรรมของประชาชนไมเกิน

รอยละ 40

ทุกฝาย 3. จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิ

ภาพ การปฏิบัติงานปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของ สถานีตำรวจนครบาล

ทุงสองหอง

- ความเช่ือม่ันของประชาชน ตอ

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ตำรวจไมนอยกวารอยละ 80

(ดานการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน และการ

บริการ)

ทุกฝาย

2.2 ประชาชนไดรับการอำนวย ความ

ยุติธรรมทางอาญาและการบริการ ดวย

ความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและ

เปนธรรม

- ความเช่ือม่ันของประชาชน ตอ

การอำนวยความยุติธรรมทาง

อาญาของตำรวจไมนอยกวา

รอยละ 80 (ดานการบริการดวย

ความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค

และเปนธรรม)

- ความเช่ือม่ันของประชาชน ตอ

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ทุกฝาย 1. การบังคับใชกฎหมาย



ตำรวจไมนอยกวารอยละ 80

(ดานอำนวยความยุติธรรม)

ยุทธศาสตร
เจาภาพ

ยุทธศาสตร
เปาหมายุทธศาสตร ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร

เจาภาพตัวช้ีวัด

ระดับยุทธศาสตร
กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 3 ฝาย 3.1 การควบคุมฝูงชนตาม - ผลการดำเนินงานตาม ตัวช้ีวัด ทุกฝาย 1. การบังคับใชกฎหมาย

ปองกันและแกไข ปญหาท่ีมี อำนวยการ พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ดานการปองกัน และ แกไข

ผลกระทบตอความ ม่ันคง 2558 เพ่ือใหสามารถ สนับสนุน ปญหาความม่ันคง

ภารกิจความม่ันคง ในภาพรวม

3.2 การปองกันปราบปราม สืบสวน 1.สัดสวนการจับกุมยาเสพติด - ฝายสืบสวน 1.การปองกัน สืบสวน จับกุมผูผลิต

ผูผลิตและผูคายาเสพติด 2.ความเช่ือม่ันของประชาชน - ฝายสอบสวน ผูคายาเสพติด

ตอการดำเนินงาน ปองกันและ - ฝายปองกัน

ปราบปรามยาเสพติดของ ปราบปราม 2.การขยายผลการจับกุมยาเสพติด

เจาหนาท่ีตำรวจ 3.ขยายผล



เครือขายยาเสพติดหรือ 3.การดำเนินการทรัพยสิน

ตรวจสอบ ทรัพยสิน คดียาเสพ

ติด

ยุทธศาสตรท่ี 4 ฝาย 4.1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน - ความพึงพอใจของ ขาราชการ ทุกฝาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา

พัฒนาองคกรใหทันสมัย อำนวยการ หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตำรวจตอการบริหารงานของ องคกร เพ่ือเปนระบบราชการไทย

สูระบบราชการไทย 4.0 สถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง 4.0

ไมนอย กวารอยละ 80

4.2 เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับ ผลการประเมินคุณธรรมและ ทุกฝาย 1. การปองกันการทุจริต

ในเร่ืองความโปรงใส ความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานฯ ไมนอยกวา

ระดับ A (85.00 – 94.99

ยุทธศาสตร
เจาภาพ

ยุทธศาสตร
เปาหมายุทธศาสตร ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร

เจาภาพตัวช้ีวัด

ระดับยุทธศาสตร
กิจกรรม

- ความเช่ือม่ันของ ประชาชน ทุกฝาย

ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี



ตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 80

(ดานความโปรงใส)

- ความเช่ือม่ันของ ประชาชน ทุกฝาย

ตอการอำนวยความยุติธรรม

ทางอาญาของตำรวจ ไมนอย

กวารอยละ 80 (ดานความ

โปรงใส)



ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด - บาท (งบปกติของหนวย)

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปอยางสมพระเกียรติ ตองตามพระราช ประสงค

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1.1 ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค รอยละ 100 แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และเปนไปตามพระราชประสงค

2.  การปฏิบัติทุกคร้ังใหมีการประสานงานกับหนวยราชการในพระองค และหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด

3. ปรับแผนการถวายความปลอดภัยใหสอดคลองกับสถานการณภัยคุกคามในปจจุบัน

4. หัวหนาหนวยตองกำกับ ดูแลอำนวยการและตรวจสอบการปฏิบัติอยางเครงครัด รวมท้ังมอบหมายใหผูปฏิบัติหนาท่ีเขมแข็งมาปฏิบัติภารกิจ มีการแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ี

ชัดเจน

5. ซักซอมการปฏิบัติ ใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีในทุกระดับ โดยเฉพาะ รอง สว. - ผบ.หมู ใหเขาใจภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอยางถองแท

6. ปรับลดกำลังในเคร่ืองแบบใหเหลือ 1 ใน 3 โดยในเสนทางใหวางกำลังในเคร่ืองแบบเฉพาะทางรวม ทางแยก หรือจุดท่ีตองบังคับใชกฎหมาย ท่ีเหลือ ใหใชกำลังนอก

เคร่ืองแบบ

แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ แผนดิน

(บาท)

กิจกรรม : การถวายความ - ถวายความปลอดภัยอยางสม ฝายอำนวยการ ทุกฝาย 150,000.- 150,000.- ต.ค.64 - ก.ย.65

ปลอดภัย พระมหากษัตริยและ พระเกียรติตองตาม พระราช



พระบรมวงศานุวงศ ประสงค รอยละ 100

- ฝกอบรมนายตำรวจทำหนาท่ี

ถวายความปลอดภัย (จำนวน

203 คน)

ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด - บาท (งบปกติของหนวย)

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย พรอมธำรงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและเสริมสรางการดำเนินงาน ตาม แนวทางพระราชดำริได อยางมี

ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพรและนอมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม แนวทางการดำเนินการ/ พัฒนา

1. สนับสนุนและสงเสริมการสรางความตระหนักรูและเขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ รวมถึงสราง ความเขาใจถึง

หลักการ เหตุผล และความจำเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย ใหแกประชาชน และสังคม

2. นำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยสรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรและชุมชน รวมถึงสนับสนุนการดำเนิน

งานตามโครงการอัน เน่ืองมาจากพระราชดำริและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวพรอมท้ังเผยแพรผลการดำเนินงานใหแพรหลาย เปนท่ีประจักษ

3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย

4. ขาราชการตำรวจในสังกัดทุกสายงานตองพรอมปฏิบัติ เพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

5. ใหขาราชการตำรวจในสังกัดทุกสายงานสนับสนุนภารกิจอยางเต็มกำลังความสามารถ



6. การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตองมีการศึกษาขอมูลลวงหนาและจัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ โดยตองมีการดำเนินการท้ังกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ

7. กรณีมีภัยพิบัติใหประสานการปฏิบัติกับหนวยงานในพ้ืนท่ี และดำเนินการชวยเหลือในรูปแบบจิตอาสา รวมท้ังรายงานขอมูลไปยังหนวย หรือ ตร. โดยเร็ว

8. กรณีมีเหตุภัยพิบัติรายแรงใหรายงานตามลำดับช้ันจนถึงระดับ ตร. ในกรณีเกินขีดความสามารถของหนวยใหรองขอกองบังคับการตำรวจนครบาล 2

หรือกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในการสนับสนุน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช อุปกรณ และส่ิงของในการ บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ แผนดิน

(บาท)

กิจกรรม : สงเสริมการมีสวน - การปลูกฝงจิตรสำนึกจิตรอาสา ฝายอำนวยการ ตชส. 24,000.- 24,000.- ต.ค.64 - ก.ย.65

รวม ในการสรางความเข็ม และการเผยแพรความรูตาม

แข็งใหกับชุมชน โครงการจิตอาสาพระราชทาน ฝายปองกัน

ตามแนวพระราชดําริ (จำนวน ปราบปราม

198 คน)

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและความม่ันคงของประเทศ เปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 2.1 สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม ตัวช้ีวัด

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2.1

1. จำนวนคดีอาญาความผิดตอชีวิต รางกาย เพศ และทรัพย ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉล่ีย 3 ป ยอนหลัง ไมนอยกวารอยละ 5



2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกินรอยละ 40

3. ความเช่ือม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดานการรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสิน และการบริการ)

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเปน ระบบ

2. พัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ใหมีความพรอมตอการปฏิบัติงานและทันตอการเปล่ียนแปลง ในดานตาง ๆ ไดแก ดานกําลังพล

(สอดคลองกับความหนาแนนของจำนวน ประชากรและพ้ืนท่ี) ความเหมาะสมกับตำแหนง ความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงาน การถายทอดความรูระหวางกัน และการ

กำหนดแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ

3. นําระบบฐานขอมูลมาเช่ือมโยงและวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการกอเหตุในแตละพ้ืนท่ี ตลอดจนสภาพปญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ใหเกิดการ

ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดจำนวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน นักทองเท่ียวชาวตางชาติ และ ชาว

ตางชาติท่ีพํานักอยูในประเทศไทย อัตราการเกิดคดีฆาคนตายโดยเจตนา คดีทำรายรางกายสาหัส คดีปลนทรัพยและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ให ตอบสนอง

รองรับกับเปาหมายและตัวช้ีวัดของประเทศ

4. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักทองเท่ียวใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยดานจราจร

6. ปองกันการกออาชญากรรมโดยกำหนดมาตรการควบคุมแหลงซองสุมของผูกระทำความผิดหรือผูตองสงสัย แหลงอบายมุขหรือสถานบริการท่ีจะเปนแหลงเพาะ

อาชญากรรม ปลูกจิตรสำนึก และการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการปองกันปราบอาชญากรรมในทองถ่ินของตนเอง

ซ่ึง เปนพ้ืนฐานสำคัญในการแกไขปญหาดาน อาชญากรรมในระยะยาว

7. สรางภาพลักษณและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีและเพ่ิมความไวใจของประชาชนท่ีมีตอเจาหนาท่ีรัฐใหมากข้ึน

8. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การดําเนินงานดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในระดับพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง



แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ

แผนดิน

(บาท)

กิจกรรม : การบังคับใช 1. ความเช่ือม่ันของประชาชนตอ ฝายอำนวยการ ทุกฝาย 3,486,400.- 3,486,400.- ต.ค.64 - ก.ย.65

กฎหมายและบริการประชาชน การใหบริการและ ระงับ เหตุของ

สายตรวจ ไมนอยกวารอยละ 80

2. จับกุมการกระทำความผิดคดี

ความผิดท่ีรัฐเปน ผูเสียหาย

(กลุมคดีท่ี 4) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา

รอยละ 15 เม่ือเทียบกับ ปท่ีผาน

มา

3. กลุมความผิดเก่ียวกับทรัพย ไม

เกิน 85.83 คดี/ ประชากรหน่ึง

แสนคน

4. กลุมความผิดเก่ียวกับชีวิต

รางกายและเพศ ไมเกิน 29.39



คดี/ประชากรหน่ึงแสนคน

5. ความเช่ือม่ันของประชาชนใน

การใหบริการ บนสถานี (Front

Office) และนอกสถานีตำรวจ

(จราจร จิตอาสา พัฒนา สาย

ตรวจ) จากเจาหนาท่ีตำรวจ ไม

นอยกวารอยละ 80

กิจกรรม : การรักษาความ 1. การควบคุมคดีเก่ียวกับความ ฝายปองกัน ฝายปองกัน 96,600.- 96,600.- ต.ค.64 - ก.ย.65

ปลอดภัยและใหบริการ แก ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินท่ี ปราบปราม ปราบปราม

นักทองเท่ียว เกิดข้ึนกับนักทองเท่ียวชาวตาง

ชาติ ไมเกิน 5 คดี/ นักทองเท่ียว

หน่ึงแสนคน

2. ระดับความสำเร็จในการ

ชวยเหลือนักทองเท่ียว ท่ีติดตอ

ขอรับบริการ ไมนอยกวารอยละ



80



เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2.2 ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเปนธรรม

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2.2

1. ความเช่ือม่ันของประชาชนตอการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดานการบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเปน

ธรรม)

2. ความเช่ือม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดานอํานวยความยุติธรรม)

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงานบริการบนสถานีโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยกำหนดระยะเวลาในการดําเนินงานในทุกข้ันตอนของงานสอบสวน

อยาง ชัดเจน เพ่ือใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา รวมท้ังพัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนา และการรับคํารองทุกขกลาวโทษและเช่ือมโยงขอมูล

ระหวาง สถานีตำรวจท่ัวประเทศเพ่ืออํานวยความ สะดวกใหแกประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม

2. กำหนดมาตรการเพ่ือปองกันมิใหผูใดแทรกแซงการใชดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ในการทำสำนวน

3. พัฒนาการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทหันเหคดี กอนเขาสูกระบวนการยุติธรร ม การชวยเหลือ

ประชาชน ใหเขาถึง ความเปนธรรม (การแจงสิทธิ การแจงความกาวหนาของคดี ฯลฯ)

4. นําเทคโนโลยีมาใชในการขับเคล่ือนระบบงานบังคับใชกฎหมายตามภารกิจของตำรวจ และพัฒนาระบบฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการการทำงานและฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอ่ืน ๆ เก่ียวของท้ังในและตางประเทศ

5. สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีมุงเนนการเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และ

ครอบครัว พ.ศ. 2553

6. เพ่ิมศักยภาพในการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตำรวจและเจาหนาท่ีสนับสนุนงานตำรวจ และสรางความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมของ

ตำรวจ ทุกข้ันตอน ปดชองโหวท่ีจะเปนการเอ้ือตอการประพฤติมิชอบ



แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ แผนดิน

(บาท)

กิจกรรม : การปฏิรูป ระบบ

งานสอบสวน และการ บังคับ

การรับแจงความรองทุกขออนไลน

1. จ ำนวนระบบเทคโนโลยี

ฝายอำนวยการ ฝายสอบสวน - - ต.ค.64 - ก.ย.65

ใชกฎหมาย สารสนเทศ ฯ ท่ีไดรับการ จัดทำ

แลวมาใชในการ ปฏิบัติหนาท่ี

2. ความพึงพอใจของประชาชนใน

การ  รับแจงความ  รองทุกข

ออนไลน

การบันทึกภาพและเสียงในการ

ตรวจคน จับกุม และการ

สอบปากคำในการ สอบสวน

1. ความพึงพอใจของผูเสียหาย

พยาน ผูตองหาตอ การดำเนิน

มาตรการ คุมครองสิทธิตามหลัก



สิทธิ มนุษยชน ในกระบวนการ

ยุติธรรมของตำรวจ

2. ความพึงพอใจของผูเสียหาย

พยาน ผูตองหา/ ตอมาตรการ

คุมครองสิทธิ ของเจาหนาท่ี

ตำรวจ ตาม หลักสิทธิ มนุษยชน

3. จำนวนเร่ืองรองเรียนของ



แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ แผนดิน

(บาท)

ผูเสียหาย พยาน ผูตองหา ตอการ

ไดรับการ ปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม

ตามหลักสิทธิมนุษยชนของ

เจาหนาท่ีตำรวจ

4. จับกุมผูตองหาตามหมายจับ

คาง เกาได

- กองทุนเพ่ือการสืบสวน และ

สอบสวน คดีอาญา

1. ความพึงพอใจของผูเสียหาย

พยาน ผูตองหา ตอการดำเนิน

สน.ทาขาม ฝายสอบสวน - - ต.ค.64 - ก.ย.65

มาตรการคุมครองสิทธิตามหลัก

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรมของตำรวจ ไมนอยกวา

รอยละ 80 *

2. ความพึงพอใจของผูเสียหาย



พยาน ผูตองหา/ ตอ มาตรการ

คุมครองสิทธิของเจาหนาท่ีตำรวจ

ตามหลักสิทธิ มนุษยชน ไมนอย

กวารอยละ 80 *



แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ แผนดิน

(บาท)

3. จำนวนเร่ืองรองเรียนของ

ผูเสียหาย พยาน ผูตองหา ตอ

การไดรับการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม

ตามหลักสิทธิมนุษยชน

ของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมเกินรอย

ละ 20 ของจำนวนเร่ือง รองเรียน

4. จับกุมผูตองหาตามหมายจับ

คางเกาได ไมนอยกวารอย

ละ 24

กิจกรรม : การสนับสนนุ การ

ปฏิบัติดาน การ สอบสวน

1. พนักงานสอบสวนท่ีเขารับการ

ฝกอบรมมีความรู ผาน เกณฑท่ี

สน.ทาขาม ฝายสอบสวน - - ต.ค.64 - ก.ย.65

กำหนด ไมนอยกวารอยละ 75

2. จำนวนผูเขารับการฝกอบรมท่ี

ผานเกณฑ การฝกอบรม เพ่ือเพ่ิม



ประสิทธิภาพการทำงาน ดานการ

สอบสวน ไมนอย กวารอยละ 80



ยุทธศาสตรท่ี 3  ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.1 การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวไมพึงปรารถนาดีข้ึน

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.1 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดานการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงบรรลุเปาหมาย รอยละ 100

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. การบริหารจัดการความม่ันคง

1.1 บูรณาการในการจัดทำความเช่ือมโยงของฐานขอมูล รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

1.2  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ี  ใหประชาชนเขามามีสวนรวม  ในการปองกันภัยอาชญากรรม

1.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสนับสนุนการสกัดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ี

1.4 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการบริหารจัดการ

1.5 สราง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานตำรวจแหงชาติ

2. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวท่ีไมพึงปรารถนา

2.1 ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือบูรณาการการดำเนินการตอผูหลบหนีเขาเมือง

2.2 ดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเขาเมืองและพํานักอยูในราชอาณาจักรอยางเครงครัด

2.3 เสริมสรางความรวมมือดานการขาว

2.4 ปราบปรามคนตางดาวท่ีไมพึงปรารถนา



แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ

แผนดิน

(บาท)

กิจกรรม : การตรวจสอบ คัด

กรอง ปราบปราม คนตางดาว

ท่ีไมพึงปรารถนา

1.สกัดก้ันคนตางดาวท่ีไมพึง

ประสงคอยางมี ประสิทธิภาพ

ตรวจพบคนตางดาวจากบัญชี

ตองหามเขา

ฝายปองกัน

ปราบปราม

ฝายสืบสวน

ฝายปองกัน

ปราบปราม

- - ต.ค.64 - ก.ย.65

มาในราชอาณาจักร ไมเกินรอยละ 1

2. คนตางดาวท่ีเขาเมืองผิด

กฎหมายถูกจับกุม ไมนอย กวา

120 คน

3. ประชาชนมีความเช่ือม่ันตอ

การปองกัน ปราบปราม ผลักดัน

คนตางดาวและการรับ บริการ

ตรวจอนุญาต ไม นอยกวา

รอยละ 80



เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.2  การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษดีข้ึน

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.2 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดานการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษบรรลุเปาหมาย รอยละ 100

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย

1.1 ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรง การกอการรายรูปแบบใหม การโฆษณาชวนเช่ือของกลุมกอการราย การปองกันและรับมือการใชส่ือ สังคมออ

นไลน ในกิจกรรมสนับสนุนการกอการราย รวมท้ังควบคุมและปองกันการเผยแพรแนวคิดสุดโตงท่ีนิยมการใชความรุนแรง (Radicalization)แหงชาติ

1.2 เฝาระวังคนในพ้ืนท่ีในการสนับสนุนกิจกรรมการกอการรายท้ังทางตรงและทางออม

1.3 เสริมสรางจิตรสำนึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมใหเห็นความสำคัญของปญหาการกอการราย 60

2. การดำเนินการดานการขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

2.1 ดําเนินงานดานการขาวอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการเฝาระวังและการแจงเตือนภัยลวงหนา เพ่ือสนับสนุนการขาวกรองดานความม่ันคงและผลประโยชน

2.2 เสริมสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐรวมท้ังหนวยงานขาวกรองตางประเทศ และพัฒนาเครือขายดานขอมูลขาวสารกับภาคเอกชนและประชาชน

3. การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและความสงบเรียบรอย

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

3.2 กำหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก และบรรเทาเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนซ่ึงอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ี

ชุมนุม และกำหนด ใหมีการประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบสถานท่ีท่ีใชในการชุมนุมและชวงเวลาท่ีมีการชุมนุม ตลอดจนคําแนะนําเก่ียวกับเสนทางการจราจรหรือระบบการขนสง

สาธารณะเพ่ือใหประชาชนไดรับผลกระทบ จากการชุมนุมนอยท่ีสุด



3.3 จัดทำแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ท้ังในกรณีหลีกเล่ียงการใชกําลัง ไมอาจหลีกเล่ียงการใชกําลังไดใหใชกําลังและเคร่ืองมือควบคุมฝูงชน เพียงเทา

ท่ีจําเปน รวมท้ังกรณีการเลิกชุมนุมใหความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ แผนดิน

(บาท)

กิจกรรม : การบังคับใช

กฎหมายเก่ียวกับ ความ ม่ันคง

1. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด

ดานการปองกันและ แกไขปญหา

ฝายอำนวยการ ทุกฝาย - - ต.ค.64 - ก.ย.65

และความสงบ เรียบรอย ความม่ันคงภายใน

2.ขอรับการ สนับสนุนเคร่ืองมือ

อุปกรณ ควบคุม ฝูงชน ในการ

ชุมนุมสาธารณะ



เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.3  การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษดีข้ึน

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.3 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดานการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษบรรลุเปาหมาย รอยละ 100

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. การปองกันปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวของ

1.1 สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเขาถึงสิทธิของความเปนมนุษย มีความรู สามารถปองกันตนเองจากการคามนุษย ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดเครือขายเฝา ระวัง

ปญหาในระดับชุมชน

1.2 สงเสริมเครือขายความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

1.3 เรงรัดการดำเนินคดีกับผูกระทำผิดฐานคามนุษย

1.4 ชวยเหลือ ปกปอง และคุมครองสตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานตางดาวจากขบวนการคามนุษย

1.4 ใชส่ือ Social Network ในการรับแจงเหตุและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย

1.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปช่ันของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการคามนุษย

1.6 สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงปญหาการคามนุษยแกผูมีสวนไดสวนเสีย

1.7 เพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยและกลุมเส่ียงอยางเปนระบบ

2. การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด

2.1 ปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและองคความรูท่ีเหมาะสม รวมมือกับทุกภาคสวนในการเฝา ระวังและ

แกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

2.3 สรางพ้ืนท่ีปลอดภัยยาเสพติด ท้ังในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหมูบาน ชุมชน

2.4 สรางการเปนอาสาปองกันยาเสพติดในหมูบานชุมชน

2.5 ปราบปรามกลุมการคายาเสพติด ผูมีอิทธิพล และเจาหนาท่ีรัฐท่ีปลอยปละละเลย ทุจริต หรือเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ผานทาง การบูรณาการดานการ ขาวการ

สืบสวนทางเทคโนโลยี

2.6 เพ่ิมศักยภาพในการปองกันปราบปรามยาเสพติด ท้ังในดานบุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหทันตอกลุมผลิต และผูคายาเสพติด

3. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ



3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต ท้ังในข้ันตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบ้ืองตนดำเนินการ ทาง

คดี รวมท้ังปรับปรุง ข้ันตอนการดำเนินการท่ีลาชาของหนวยงานใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติและกระชับมากข้ึน

3.2 เสนอใหมีการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

3.3 ปรับกระบวนการทำงานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน

4. การปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม

4.1 เสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดลอม การบังคับใชกฎหมาย

4.2 การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค

5. ปองกันปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

5.1 เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาท่ีตำรวจท่ีทำหนาท่ีในการปองกันปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

การเงิน การธนาคาร ทุกประเภท และทางเศรษฐกิจ

6. ดานการปองกันปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

6.1 สรางความรูใหแกประชาชนเก่ียวกับภัยอันตราย และผลจากการกระทำผิดคิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

6.2 นําเทคโนโลยีมาใชในระบบปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับทรัพย เพศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร ความม่ันคง การจัดเก็บ

และ รวบรวมพยานหลักฐาน ทางอิเล็กทรอนิกส และวัตถุพยานในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในท่ีเกิดเหตุ รวมท้ังการเก็บกูขอมูลและตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล

รวมกับ ฝายปฏิบัติการ

6.3 สงบุคลากรอบรมในดานการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใหพรอมตอการปฏิบัติงาน ท้ังในดานความรูในดาน

การ ใช เทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือพิเศษตาง ๆ การเฝาฟง การใชเคร่ืองมือพิเศษในการสืบสวนหาขาว และการดำเนินการดานกรรมวิธีขาวกรอง



แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ

แผนดิน

(บาท)

กิ จ ก ร ร ม  :  ก า ร ป อ ง กั

น

ปราบปราม  สืบสวน ผูผลิต

1. สัดสวนการจับกุมยาเสพติด

ภายในประเทศโดย  การ สกัดก้ัน

ฝายสืบสวน ฝายสืบสวน - - ต.ค.64 - ก.ย.65

และผูคายาเสพติด ไดไมนอยกวา รอยละ 75

2. ความเช่ือม่ันของประชาชนตอ

การดําเนินงาน ปองกันและ

ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พต ิ ด

ข อ ง

เจาหนาท่ี ตำรวจ ไมนอยกวา รอย

ละ 80



3. ขยายผลเครือขาย ยาเสพติด

หรือตรวจสอบ ทรัพยสิน คดียา

เสพติด ไมนอยกวา รอยละ 50

ของคดี ยาเสพติดรายสำคัญ

- รอยละ 75 ของการสกัดก้ัน

ปริมาณยาเสพติด เปรียบเทียบกับ

ปริมาณยาเสพติดท่ีจับกุมท้ัง

ประเทศ

กิ จ ก ร ร ม : ก า ร ส กั ด ก้ั

น ปราบปราม การผลิต การ

คา

การรสกัดก้ันปริมาณยาเสพติด

เปรียบเทียบกับ ปริมาณยาเสพ

ติด

ฝายอำนวยการ ทุกฝาย - - ต.ค.64 - ก.ย.65

ยาเสพติด ท่ีจับกุมเปรียบเทียบปงบประมาณ

ท่ีผานมา



แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ

แผนดิน

(บาท)

กิจกรรม : การสรางภูมิคุมกัน

ใน  กลุมเปาหมาย ระดับ

1. จำนวนประชากรวัยเส่ียงสูง

ไดรับ การสราง ภูมิคุมกันปองกัน

ฝายอำนวยการ ทุกฝาย - - ต.ค.64 - ก.ย.65

โรงเรียนประถมศึกษา และ ยาเสพติด

มัธยมศึกษาหรือ เทียบเทา 2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเขารวม

โครงการตำรวจ ประสานโรงเรียน

(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)



ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกําลังบํารุงมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.1

1. ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบริหารงานของสถานีตำรวจนครบาลทาขามไมนอยกวารอยละ 80

2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองคการใหทันสมัย เปดกวาง มีขีดสมรรถนะสูง ไมนอยกวารอยละ 80

3. ผลการพัฒนาศักยภาพองคการเปนระบบราชการ 4.0 ไมต่ำกวาเปาหมายมาตรฐาน (รอยละ 75) (ตามเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกำหนด)

4. ระดับความสำเร็จในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานดิจิทัลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ ไมนอยกวารอยละ 80

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.1

1. พัฒนารูปแบบการใหบริการทุกประเภทของสถานีตำรวจนครบาลบางรักเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน สามารถมีการเช่ือมโยงหลายหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอก แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของประชาชนผูรับบริการ

2. พัฒนาการดําเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลทาขามใหทันสมัย โดยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนําขอมูลและขอมูล มาใชในการพัฒนา

นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ รวมถึงการเช่ือมโยงการทำงานและขอมูลระหวางองคกร ท้ังภายในและภายนอก แบบอัตโนมัติ เชนการสรางแพลตฟอรม

ดิจิทัลท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของสามารถใชรวมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงขอมูลใหมีมาตรฐานเดียวกัน



3. ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการ

เปล่ียนแปลงได ในทุกมิติ ไมมีความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ รวมท้ังวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสมตามสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป เนนทำงานแบบบูรณาการ เช่ือม

โยง เปนเครือขายกับทุกภาคสวน

4.   เปดโอกาสใหประชาชนและผูรับบริการมีชองทางในการเสนอความเห็นตอการดําเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติไดอยางสะดวกและทันสถานการณ

5. วางแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของสถานีตำรวจนครบาลทาขามให

ทันสมัย และมุงสูผลสัมฤทธ์ิ ใหสามารถนำมาใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม

6. บริหารงบประมาณ การเงิน ใหเหมาะสมกับภารกิจท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีกำหนด

7. จัดสรรท่ีพักอาศัย ใหเพียงพอและเหมาะสม ตอการปฏิบัติงาน

8. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ ท่ีรองรับแนวทางการดําเนินงานและเปาหมาย

ของ แผนประเทศ ในทุกแผนท่ีเก่ียวของ โดยติดตามประเมินผลท้ังกอนเร่ิมโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดําเนินงาน เปนการติดตามประเมินผลท้ังระบบ ต้ังแตปจจัย

นําเขา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ

9. มีการเช่ือมโยงขอมูล เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ และนําไปสูการปรับแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสม พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน

การ ติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะ

10. เสริมสรางภาพลักษณสถานีตำรวจนครบาลทาขามและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีและเพ่ิมความไวใจของประชาชนท่ีมีตอเจาหนาท่ีรัฐใหมากข้ึน

แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ แผนดิน

(บาท)

กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการ พัฒนาองคกร เพ่ือเปน

- ผลการพัฒนาศักยภาพองคการ

เปนระบบราชการ 4.0 ไมต่ำกวา

ฝายอำนวยการ ทุกฝาย - - ต.ค.64 - ก.ย.65



ระบบราชการ เปาหมายมาตรฐาน (รอยละ 75)

ไทย 4.0 (ตามเกณฑ

ท ี  ส ำน ั กงานคณะกรรมการ

ขาราชการ พลเรือนกำหนด)



เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เช่ือม่ันและ ศรัทธาตอ

องคกร

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี ดัชนีความผูกพันของบุคลากรตอการบริหารงานทรัพยากรบุคลคล ไมนอยกวารอยละ 80

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. สงบุคลการอบรมและเฉพาะทางของแตละสายงาน

2. สงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการความรู (Knowledge Management) ถายทอดความรูอยางเปนระบบและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาใหเปน องคกร

แหงการเรียนรู (Learning Organization)

3. ใหขาราชการตำรวจเขารับการฝกอบรมทุกตำแหนงและสายงาน ตอเน่ืองตลอดการรับราชการ ใหมีความเช่ียวชาญในดานวิชาชีพตํารวจและ การบังคับใชกฎหมาย

4. พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรูของบุคลากรทุกระดับช้ันในดานเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล

5. พิจารณาบําเหน็จความชอบขาราชการตำรวจ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)

6. สงเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเกง ผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะไวในองคกร

7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน

8. เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและรางกายใหแกขาราชการตำรวจ

9. ปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทนใหแกขาราชการตำรวจและครอบครัวและสงเสริมสนับสนุนการดำรงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหขาราชการตำรวจ ปฏิบัติ

หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ

แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ

แผนดิน



(บาท)

กิจกรรม : การใหบริการ จำนวนขาราชการตำรวจ ไดรับ ฝายอำนวยการ ทุกฝาย ปงบประมาณ 2565

สุขภาพ การ ตรวจสุขภาพ

ประจำป ไมนอยกวารอยละ 80



แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับงบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ

แผนดิน

(บาท)

ก ิ จ ก ร ร ม : ก า ร บ ร ิ

ห า ร ท ร ั พย า ก ร ม น ุ ษ

ย ์ ด ้ า น สวัสดิการท่ีพัก

อาศัย

จำนวนขาราชการตำรวจไดรับ

จัดสรรหองพักไมนอยกวา รอย

ละ 90

ฝายอำนวยการ ทุกฝาย - - ต.ค.64 - ก.ย.65

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.3 เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับในเร่ืองความโปรงใส

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.3

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน)

2. สัดสวนขาราชการตำรวจและเจาหนาท่ีท่ีกระทำผิดกฎหมายลดลง รอยละ 20

3. ความเช่ือม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดานความโปรงใส)

4. ความเช่ือม่ันของประชาชนตอการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 80 * (ดานความโปรงใส)

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. กำหนดมาตรการและกลไกในการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของขาราชการตำรวจ

2. ตรวจสอบ แนะนํา ติดตาม ประเมินผลการปองกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหนวยในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหเปนไปดวยความถูกตองมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส และ สามารถตรวจสอบได



แผนปฏิบัติราชการ

(กิจกรรม ตามงบประมาณ)
ตัวช้ีวัด

หนวยรับผิดชอบ
งบประมาณท่ีใชในการดำเนินงาน

และแหลงท่ีมาของงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

หลัก/รวม
หนวยปฏิบัติ/

หนวยขอรับ

งบ

วงเงินรวม

(บาท)

งบประมาณ

แผนดิน

(บาท)

กิจกรรม : การปองกันและ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและ สน.ทุงสองหอง ทุกฝาย - - ปงบประมาณ 2565

ปราบปราม การทุจริตและ ความโปรงใส ในการ ดําเนินงาน

ประพฤติมิชอบ ของหนวยงานภาครัฐ ไมนอยกวา

ระดับ A

(85.00-94.99)

- จำนวนเร่ืองการดำเนินการทาง

วินัยท่ีสำนักงานตำรวจ แหงชาติ

ส่ังการไดรับการตรวจเรงรัดแลว

เสร็จ ไมนอย กวา รอยละ 50

- จำนวนขาราชการตำรวจท่ี



บกพรองในการปฏิบัติ หนาท่ี

ไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ

100

- จำนวนขาราชการตำรวจท่ี

กระทำผิดฐานทุจริต  และ

ประพฤติมิชอบ ไดรับการลงโทษ

ทางวินัย รอยละ 100

- จำนวนขาราชการตำรวจผูปฏิบัติ

หนาท่ีงานสอบสวน งานสืบสวน

งานปองกันปราบปรามท่ีบกพรอง

ในการปฏิบัติหนาท่ีไดรับการ

ลงโทษทางวินัย รอยละ 100





การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาลบทุงสองหอง

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 กลยุทธแนวทางการดำเนินการเพ่ือบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสถานี

ตำรวจนครบาลทุงสองหอง ซ่ึงในแตละดาน จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีตัวช้ีวัดตามเปาหมายผลผลิต

ของสถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง ใชเปนเคร่ืองมือในการวัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำป

โดยเจาหนาท่ีแตละสาย เปนผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรจะตองรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการของสถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง ตามหวงเวลา ดังน้ี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลทุงสองหอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565

1. (รอบ 6 เดือน)ภายในวันท่ี 1 เม.ย.65

2. (รอบ 12 เดือน) ภายในวันท่ี 1 ต.ค.65

ใหฝายอํานวยการ สถานีตำรวจนครบาลทุงสองหองรวบรวมรายงานผลการดำเนินการติดตาม

ประเมิน ผลสรุป ในภาพรวมเสนอกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ตอไป


