
 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     



 

 

คํานํา 

สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด ไดจําทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการบริหารราชการของสถานี 

เปนไปตามมาตรา 3/1 ของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราช

กฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หวงเวลาตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 อนึ่ง ในหวงเวลาตั้งแตเดือน มกราคม 2564 เปนตนมา           มี

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ที่มีความรุนแรงและแผขยาย รวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ทําใหการปฏิบัติงานใหการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของ เจาหนาท่ีตํารวจตองอยูภายใตขอจํากัด

ในดานงบประมาณ รูปแบบการปฏิบัติงานที่ตองรักษาระยะหาง ทางสังคม (Social distancing) และ มาตรการ

เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน สงผลใหผลการดําเนินงาน ในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไมบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วาง สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด จึงไดสรุปประเด็น ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือ

นําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดและภาพรวมของสํานักงาน  

ตํารวจแหงชาติตอไป 

 

 

สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด 



 

 

สารบัญ 

          หนา  

รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต…ิ…………………………………………………….1  

                     และการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 : เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย...................................1  

   และทรงเปนประมุข  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 : เผยแพรและนอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติ............................................2  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3 : พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดานความมั่นคง.......................................4  

                                  และภัยคุกคามของชาติ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.4 : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและ..................................................8 
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใชกฎหมายการอํานวยความยุติธรรม....................................9 

                      ทางอาญาและการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคเปนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 : การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและ....................................................9  

                        การบังคับใชกฎหมาย  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : อํานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวน.................................12  

                        เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน  
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ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง ภายในประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.1 เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันพระมหากษัตริยและทรงเปนประมุข  

เปาหมาย : สถาบันพระมหากษัตริยมีความมั่นคงปลอดภัย  

ตัวชี้วัด : ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค รอยละ 100  

 

 

กลยุทธยอยที่ 1.1.1 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเก่ียวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยใหสมพระเกียรติและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                         

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. โครงการ ถวายความปลอดภัย
องค พระมหากษัตริยและพระบรม
วงศานุวงศ เมื่อเสด็จออกนอกเขต 

พระราชฐานหรือที่ประทับ 

รอยละความสําเร็จการ ปฏิบัติการถวาย
ความ ปลอดภัย องคระมหากษัตริย และ
พระบรมวงศานุวงศ เมื่อเสด็จ ออกนอก
เขตพระราชฐานหรือที่ ประทับเปนไป
อยางสมพระเกียรติ ตองตามพระราช
ประสงค รอยละ 100 

1. การปฏิบัติการถวาย ความปลอดภัยองค 
พระมหากษัตริยและ พระบรมวงศานุวงศ เมื่อเสด็จออก 
นอก เขตพระราชฐานหรือที่ประทับเปนไป อยางสมพระ 
เกียรติตองตามพระราชประสงค รอยละ 100 ครบทุก 
หมายกําหนดการเสด็จฯ  
2. ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยสมพระเกียรติ 

59,200 - - 

2. ทบทวน และซักซอมแผนการ 
ปฏิบัติแผนการเผชิญเหตุดานการ 
รักษาความปลอดภัย 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา ทบทวน 
และซักซอมแผนการ ปฏิบัติแผนการเผชิญ
เหตุดาน การรักษาความปลอดภัย 

1. ทบทวน ซักซอม แผนปองกันเหตุกอนออกปฏิบัติ  
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถรักษาความปลอดภัยได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

 - - 
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กลยุทธยอยที่ 1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเขมแข็งของกลไกที่เก่ียวของกับการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย       

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1.สรางจิตสํานึกตอสถาบัน 
พระมหากษัตริย  
   1.1 รณรงคผานสื่อเพ่ือ
เสริมสราง จิตสํานึกของประชาชน
ใหมีความจงรัก ภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

รณรงคผานสื่อเพ่ือเสริมสราง จิตสํานึก
ของประชาชนให มีความจงรักภักดีตอ
สถาบัน พระมหากษัตริย ไมนอยกวา 12  
ครัง้ 

- ประชุมรวมกับหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือหาแนวทางการ 
ปฏิบัติตามโครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบัน
พระมหากษัตริยฯ เดือนละ 1 ครั้ง 
- มีการรณรงคสรางจิตสํานึกตอสถาบันพระมหา กษัตริย 
ผานเว็บไซตของสถานี 

  - - 

  1.2 รณรงคสรางจิตสํานึกและ 
คานิยมโดยชุมชนและมวลชน
สัมพันธ เพ่ือสรางความจงรักภักดี
ตอสถาบัน พระมหากษัตริย 

- รณรงคสรางจิตสํานึกและคานิยม โดย
ชุมชนและมวลชนสัมพันธเพ่ือสรางความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
จํานวน 12 ชุมชน 

- เขาชมุชนเพ่ือสรางจิตสานึกตอสถาบันพระมหากษัตริยฯ 
ดําเนินการตามแผนของโครงการสรางจิตสํานึกตอสถาบัน 
พระมหากษัตริยจํานวน 12 ชุมชน 

 - - 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.2 เผยแพรและนอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

เปาหมาย : คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตยพรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

ตัวชี้วัด : - ครัวเรือนของขาราชการตํารวจมีการนอมนําหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ในการบริหารจัดการในครัวเรือน ไมนอยกวารอยละ 80 

กลยุทธที่ 1.2.1 นอมนําศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางปฏิบัติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนของขาราชการตํารวจมี การนอม
นําหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนแนวทาง ในการบริหารจัดการใน
ครัวเรือน ไมนอยกวารอยละ 80 

อบรมขาราชการตํารวจ ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการในครัวเรือน 
เชน ความพอเพียง ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล ใน
การดําเนินชีวิต ของครวัเรือนขาราชการตํารวจในสังกัด  

- - 
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 กลยุทธที่ 1.2.2 ดําเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

จัดทําแผนการดําเนินการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนว  
พระราชดําริ (จิตอาสาพัฒนา     
จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะ
กิจ) 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา แผนการ
ดําเนินการ ขับเคลื่อน และสนับสนุน
โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนว
พระราชดําริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัย
พิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ) 

ขาราชการตํารวจ สน.บางพลัด รวมกิจกรรมจิตอาสา 
พระราชทานตาม โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม 
แนว พระราชดําริเดือนละ 1 ครั้ง 

 - - 

ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ 
ดําเนินการตามแนวทางอาสา 
จราจร 

ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทาง
อาสาจราจร 

อาสาจราจรรวมปฏิบัติหนาที่ รวมสนับสนุนการจัดการ 
จราจรตามโครงการอาสาจราจร ชวงเวลาเรงดวนหรือ 
การจราจรคับคั่งทุกวันทําการ 

- - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงและภัยคกุคามของชาติ  

เปาหมาย : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย  

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตํารวจในการเฝาระวังแกไขปญหา สถานการณเก่ียวกับความมั่นคง* ของรัฐ ไมนอยกวา รอยละ 80  

 

กลยุทธที่ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการดานตาง ๆ ที่กระทบตอความม่ันคงของชาติ  

 

กลยุทธยอยที่ 1.3.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการขาว 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

 โครงการสืบสวนหาขาวและ 
ปราบปรามชาวตางชาติที่เปนภัย
ตอ ความมั่นคง 

สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคล ตามเลข
คดีสืบสวน ไมนอยกวา 10 ราย 

- สบืสวน ตรวจสอบ จับกุม หรือสกัดก้ันการทํากิจกรรม
ตางๆ จํานวน 1 ครั้ง/สัปดาห 

-  

      

       กลยุทธยอยที่ 1.3.1.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามยาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

โครงการการสลายโครงสราง
เครือขายผูมีอิทธิพลและกลุมชาติ 
พันธที่เก่ียวของกับยาเสพติด 

ขยายผลเครือขายยาเสพติด หรือ
ตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด ไมนอย
กวา รอยละ 50 

จับกุมผูเสพ 93 ราย และขยายผลเครือขาย ยาเสพติดผู 
จําหนาย จํานวน 22 ราย  

-  

 ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด เก่ียวกับยา
เสพติด รอยละ 100 

ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดทุกคดี 
ทุกขอหาที่ดําเนินการจับกุม คดิเปน รอยละ 100 

  

 
 

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของ
ประชาชนตอการดําเนินงาน ปองกัน

ปญหายาเสพติดในชุมชนลดลง ประชาชนมีความเชื่อมั่น 
ตอการปองกันปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาที่ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

ปราบปรามยาเสพติดของ เจาหนาที่     
ตํารวจไมนอยกวา รอยละ 80 

แผนงานการสกัดก้ันยาเสพติด สาร
ตั้งตน และเคมีภัณฑ - โครงการ
บริหารจัดการสกัด ก้ันยาเสพติด
พ้ืนที่ชายแดนและ พ้ืนที่พักคอย 

Heart Land 

สกัดก้ันยาเสพติดไดไมนอยกวา รอยละ 
70 ของปริมาณยาเสพ ติดที่จับกุมได 

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือนละ 2 ครั้ง -  

แผนงานสรางการรับรูและ 

ภูมิคุมกันยาเสพติด  

 -โครงการการศึกษาเพื่อ ตอตาน
การใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E.) ประเทศไทย 

จํานวนประชากรวัยเสี่ยง (หวงอายุ 3 - 
29 ป) ตามเปาหมายของแผน มีการสราง
ภูมิคุมกัน 100 คน 

อบรมนักเรียน ตามหลักสูตร/จัดกิจกรรมเครือขาย 

นักเรียน และกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธตอตานยา
เสพติดรวมกับเยาวชน 

15,600.-  

 -โครงการตํารวจประสาน โรงเรียน 
(1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) 

โรงเรียนมัธยมศกึษาเขารวม โครงการ   
ตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตาํรวจ 1 
โรงเรียน) จํานวน 2 แหง 

จัดกิจกรรม ตามโครงการตํารวจประสานโรงเรียน 

รวมประชุมประกอบดวย ผกก.สน.,ผอ.โรงเรียน,อาจารย 
ฝายปกครอง,ผูปกครองและนักเรียน  
 

2,136. -  

 แผนงานการเสริมสรางภาพ 
แวดลอม เพ่ือการปองกันยาเสพติด 
 - โครงการที่ดําเนินงานชุมชน 
ยั่งยืนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด  

พ้ืนที่มีปญหาแพรระบาดยาเสพ ติดเกิด
การจัดการเพื่อเสริมสราง ใหมีพ้ืนที่
ปลอดภัย (จํานวน 12 ชุมชน) 

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคัดเลือกชุมชนมีปญหาการแพร
ระบาดยาเสพติด และสํารวจวิเคราะหขอมูล และ
สภาพแวดลอม ของชุมชนเปาหมาย  
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนงาน/โครงการดําเนินงานชุมชน
ยั่งยืนเพ่ือแกไขปญหา ยาเสพติดฯ  

36,800. -  
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กลยุทธยอยที่ 1.3.1.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามการหลบหนี เขาเมืองโดยผิดกฎหมายและคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

 -การตรวจสอบ ควบคุมคนตาง 
ดาวที่พํานักอยูในราชอาณาจักร  
 -สืบสวน ปองกัน ปราบปราม และ
จับกุมผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง 
และคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 
ผิดเงื่อนไขการอนุญาตให อยูใน 
ราชอาณาจักรหรือกระทําผิดตาม 
กฎหมายอื่น 
- โครงการสืบสวน ปราบปราม 
จับกุม ผลักดัน และสงกลับแรงงาน 
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองกลับ
ออกไป นอกราชอาณาจักร
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผลการจับกุมคนตาง ดาวผิดกฎหมาย ไม
นอยกวา รอยละ 100 

ปราบปราม จับกุม แรงงานตางดาวตาม พ.ร.บ.คนเขา 
เมือง ผลการจับกุมแรงงานตางดาว ตั้งแต 1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 จํานวน  2 ราย 

-  

 

        กลยุทธยอยที่ 1.3.1.5 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาต ิ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1.ปองกันปราบปรามและ
ดําเนินคดี เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดการคามนุษย  

- จํานวนผูกระทําผิดในคดีคามนุษยและ
ความผิด ที่เก่ียวของ รอยละ 75 
 
 

- ไมพบการกระทําความผิดคดีคามนุษย 
 
 

-  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

 1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปองกันปราบปรามและ
ดําเนินคดี เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดการคามนุษย 

- พื้นที่เสี่ยงที่ไดรับการตรวจเพื่อปองกัน 
ปราบปรามการคามนุษย ไมนอยกวา  
รอยละ 75 

การตรวจพื้นที่เสี่ยง ต.ค.63 - ก.ย.64 เปนไปตาม
เปาหมายตามมาตรฐาน 

ปองกันปราบปรามการกระทํา 
ความผิดเก่ียวกับ  การละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา  
- โครงการปองกันปราบปรามการ 
กระทําความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะทางดาน ทรัพยสินทาง
ปญญา 

จับกุมผูกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญา   
กรรมทางเศรษฐกิจ ไมนอยกวารอยละ 
75 

-พบกระกระทําผิดจํานวน 2 ราย 
-ดําเนินคดี 2 ราย คิดเปนรอยละ 100 

 -  

 

        กลยุทธยอย 1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการแกไขปญหาความม่ันคง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

ซักซอมแผนเผชิญเหตุใน 
สถานการณตาง ๆ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนมาตรการ และซักซอมแผนเผชิญเหตุ
ที่เก่ียวของในการบริหารเหตุการณ  

ฝกทบทวนซักซอมแผนเผชิญเหตุใหกับเจาหนาที่ผู 
ปฏิบัติเพ่ือเพิ่มขีด ความสามารถในการปฏิบัติจริง 
เดือนละ 1 ครั้ง 

-  
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

         เปาหมาย : ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม  

ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ  

2.1 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตํารวจ(จราจรจิตอาสาพัฒนาสายตรวจ)  

      จากเจาหนาที่ตํารวจไมนอยกวารอยละ 70 * 

2.2 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการการอํานวย ความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไมนอยกวารอยละ 80 

 

กลยุทธยอยที่ 1.4.1. รักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
รักษาความปลอดภัยและการ
อํานวยความสะดวกแก 
นักทองเที่ยวในชวงเทศกาล งาน
ประเพณีและวัฒนธรรม 

- ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพยสินที่เกิดขึ้นกับนักทอง  
เที่ยวชาวตางชาติ ไมเกิน 5 คดี/ 
นักทองเที่ยวหนึ่งแสนคน 

ไมพบการกระทําความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับชีวิต รางกาย 
และทรัพยสินท่ีเกิดกับนักทองเท่ียวชาวตางชาต ิ

-  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา และการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคเปนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.1 การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใชกฎหมาย  

เปาหมาย : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสังคมมีความสงบเรียบรอย  

ตัวชี้วัด : 1.1 จํานวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปงบประมาณยอนหลัง  

                                      ไมนอยกวา รอยละ 5 

  1.2 อัตราการเกิดคดีฆาคนตายโดยเจตนา ไมเกิน 3.0 ราย ตอประชากรแสนคน (WISPI) 

  1.3 จํานวนคดีทํารายรางกายสาหัสลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ไมนอยกวา 2 คดี (WISPI)  

  1.4 รอยละของคดีปลนทรัพยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ไมนอยกวารอยละ 20 (WISPI)  

  1.5 ระดับความสําเร็จในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  

  1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกินรอยละ 40 (WISPI) 

กลยุทธที่ 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยมุงเนนการปองกันอาชญากรรม  
 

กลยุทธยอยที่ 2.1.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1.แผนปองกันปราบปราม
อาชญากรรม ของ ตร. ป 2564 
“พิทักษราษฎร ปองภัย หวงใย
ประชาชน” 
   1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปองกันอาชญากรรม (งาน
ควบคุมและ จัดสายตรวจ)  
        -การปรับปรุงและใช
ประโยชน จากนาฬิกาอาชญากรรม 

- ระยะเวลาในการไปถึงท่ีเกิดเหตุ ในเขต
เทศบาล 5 นาทีและนอกเขต เทศบาล 
15 นาที 

เจาหนาที่สายตรวจรับแจงเหตุไปถึงที่เกิดเหตุภายในเขต 
พ้ืนที่ 3 นาที 

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

-การปองกันเชิงรุก การวางแผน 
การควบคุมการ 
กําหนดแผนการตรวจ และการจัด
สายตรวจ 

ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร รัศมี 3 กม. ใชเวลา  
5 นาที รัศมี 5 กม. ใชเวลา 10 นาที 
และ รัศมี 8 กม. ใชเวลา 15 นาท ี

เจาหนาที่สายตรวจรับแจงเหตุไปถึงที่เกิดเหตุภายในเขต 
พ้ืนที่ 3 นาที 

  

1.2 การปองกันอาชญากรรม โดย
สภาพแวดลอม ลดจุดลอแหลม/ 
จุดเสี่ยง โดยประสานหนวยงานที่
เก่ียวของติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนที่จุด
ลอแหลม/ จุดเสี่ยง 

-ความพึงพอใจของประชาชนใน การ
ใหบริการและระงับเหตุของ สายตรวจ  
ไมนอยกวา รอยละ 80 

ไมมีการรองเรียนหรือรับแจงจากผูเสียหายวาเจาหนา 
ตํารวจไปถึงท่ีเกิดเหตุลาชา 

  

1.3 การจัดระเบียบสังคมโดย การ
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  
   1) สถานบริการสถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคลาย
สถานบริการ 

- ความผิดเก่ียวกับสถานบริการสถาน
ประกอบการที่เปดใหบริการในลักษณะ
คลายกับสถานบริการลดลง ไมนอยกวา 
รอยละ 10 

ไมมีการรองเรียนหรือรับแจงเหตุสถานบริการที่เปด 
ใหบริการเกินเวลา (สถานบริการปด เนื่องจาก 
สถานการณแพรระบาดของเชื้อโควิด-19) 

  

2) การแขงขันรถในทาง - การดําเนินคดีผูขับข่ีและผูสนับสนุน 
ความผิดเก่ียวกับการ แขงขันรถในทาง ไม
นอยกวา รอยละ 10 

ไมมีแจงเหตุการแขงขันรถในพ้ืนที่   

1.5 จับกุมผูกระทําผิดในความผิด
ที่รัฐเปนผูเสียหาย 

จับกุมการกระทําความผิดคดี ความผิดท่ี  
รัฐเปนผูเสียหาย (กลุมคดีที่ 4) เพ่ิมข้ึนไม
นอยกวา รอยละ 15 เมื่อเทียบกับปที่ผาน
มา 

มีการจับกุมการกระทําผิดเก่ียวกับคดีกลุมที่ 4 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 18.06 
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กลยุทธยอยที่ 2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการแกไข ปญหาอาชญากรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. วิเคราะหขอมูลและใชประโยชน 
ในการปองกันอาชญากรรมและ 
พัฒนาการปฏิบัติงานดานอื่น ๆ 
สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด 

- กลุมความผดิเก่ียวกับทรัพย ไมเกิน 
85.83 คดี/ประชากร หนึ่งแสนคน 

ความผิดเก่ียวกับทรัพย รับแจง 55 คดี จับกุม 48 
ราย 

  

  -กลุมความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกายและ
เพศ ไมเกิน 29.39 คดี/ประชากรหนึ่ง
แสนคน 

ความผิดเก่ียวกับชีวติรางกายและเพศ รับแจง 41 
คดี จับกุม 38 ราย 
 

  

      

กลยุทธที่ 2.1.2 สรางระบบฐานขอมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เผยแพรในชองทางใหประชาชนท่ีสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

- จัดทําระบบฐานขอมูลออนไลน 
หรือแอปพลิเคชันเผยแพรเก่ียวกับ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่ง 
หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ใหประชาชน 
ทราบ 

-ระดับความสําเร็จของการจัดทํา ระบบ  
ฐาน ขอมูล ออนไลน หรือแอปพลิเคชัน
เผยแพรเก่ียวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และคําสั่ง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ให
ประชาชนทราบ 

-เผยแพรขอมูลออนไลน หรือแอปพลิเคชันเผยแพร 
เก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่งหรือ อื่นๆ 
ที่เก่ียวของ ทางเว็บไซตชองสถานี 

  

 จํานวนชองทางที่ประชาชน สามารถ
เขาถึงไดโดยสะดวก ไมนอยกวา 3 
ชองทาง 

ไดดําเนินการสรางชองทางที่ประชาชนสามารถ 
เขาถึงขอมูลทาง ทีวีชอง police TV ,เฟซบุก เว็บไซต 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.2 อํานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพ่ือสรางความเชื่อมั่น ใหกับประชาชน  

เปาหมาย : ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม  

ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ  

- ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการบนสถาน ี(Front Office) และนอกสถานีตํารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ) จากเจาหนาที่

ตํารวจไม นอยกวา รอยละ 70 *  

กลยุทธที่ 2.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธยอยที่ 2.2.1.1 พัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1.4 รับแจงความรองทุกขตาง 
ทองท่ี 

- ระดับความสําเร็จของการ ดําเนินการ
ตามข้ันตอนการ พัฒนาการรับแจงความ
รองทุกข ตางทองที่ 

ไมมีขาราชการตํารวจที่กระทําความผิดวินัย -  

1.5 บันทึกภาพและเสียง - การ
ตรวจคน จับกุม -สอบปากคําใน
การสอบสวน 

-ระดับความสําเร็จการดําเนินการ ตาม
ขั้นตอนการบันทึกภาพและ เสียงในการ
ตรวจคน จับกุม และการสอบปากคําใน
การ สอบสวน 

มีการบันทึกภาพ และเสียง การตรวจคน จับกุม และ 
การสอบสวนคดีอาญา 
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กลยุทธที่ 2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจนหลักฐาน  

 

กลยุทธยอยที่ 2.2.2.1 เสริมสรางและพัฒนาขีดสมรรถนะใหพนักงานสอบสวน ผูชวยพนักงานสอบสวน เจาหนาที่สืบสวน เจาหนาที่สายตรวจปองกันปราบปรามฝายกฎหมาย  

                             และ มีองคความรู มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมองคกรในการบริการประชาชนอยางมืออาชีพ 

                             เปนที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนใหมีมาตรฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1.ดําเนินการทางวินัยขาราชการ
ตํารวจผูปฏิบัติหนาที่งานสอบสวน 
งานสืบสวน งานปองกัน
ปราบปราม ที่บกพรองในการ
ปฏิบัติหนาที ่

 -จํานวนขาราชการตํารวจผูปฏิบัติ หนาที่
งานสอบสวน งานสืบสวน งานปองกัน
ปราบปรามที่บกพรอง ในการปฏิบัติหนาที่ 
ไดรับการลงโทษ ทางวินัย รอยละ 100 

-ไมมีขาราชการตํารวจที่กระทําความผิดวินัย -  

2.ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
ตํารวจผูปฏิบัติหนาที่งานสอบสวน 
งานสืบสวน งานปองกัน
ปราบปราม ที่ถูกรองเรียนกลาวหา
วาทุจริต และประพฤติมิชอบ 

-จํานวนขาราชการตํารวจผูปฏิบัติ หนาที่
งานสอบสวน งานสืบสวน งานปองกัน
ปราบปรามที่กระทําผิด ฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดรับการลงโทษทางวินัย 
รอยละ 100 

-ไมมีขาราชการตํารวจที่กระทําความผิดวินัย 
-คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการเพื่อกวดขันดําเนินการ 
ทางวินัย 
- เจาหนาที่รายงานขาราชการตํารวจที่กระทําผิด 
วินัยใหผูบังคับชาทราบทุกเดือน 

-  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

เปาหมาย : -  

ตัวชี้วัด : - ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการและอํานวยความสะดวก 

กลยุทธที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของสถานีตํารวจและหนวยบริการประชาชน 

  

กลยุทธยอยที่ 2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางดานกายภาพของสถานีตํารวจของหนวยบริการประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

ขับเคลื่อนการดําเนินการตาม แนว
ทางการยกระดับการบริการ 
ประชาชนของสถานีตํารวจ 

-ระดับความสําเร็จของการจัดทํา รายงาน
ผลการตรวจประเมินตาม แนวทางการ
ยกระดับการบริการ ประชาชนของสถานี 
ตํารวจ 

- แตงตั้งคณะทํางานตามแนวทางการยกระดับฯ 
- รวบรวมผลการติดตามการยกระดับการบริการ 
ประชาชนของสถานีตํารวจมาประเมินการปฏิบัติการ 
ยกระดับการบริการประชาชน 
-จัดทําปายพันธะสัญญา กําหนดระยะเวลา ขั้นตอน 
ในการใหบริการ 

-  

 

กลยุทธยอยที่ 2.3.1.2 สรางเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรใหมีความเปนมิตร และปฏิสัมพันธที่ดีกับประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

- จัดใหมีบุคคลตนแบบประจํา
หนวยเพ่ือเปนแบบอยางในการ 
พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ 
ประชาชน 

- จํานวนบุคคลตนแบบดานการ ใหบริการ
ประชาชนไดรับการเชิดชูประกาศเกียรติ 
คุณ ไมนอยกวา 1 คน/เดือน 

คัดเลือกขาราชการตํารวจบุคคลตนแบบดานการ 
ใหบริการประชาชน ไดรับการเชิดชูเกียรติ จํานวน 
12 นาย 

-  
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กลยุทธยอยที่ 2.3.1.4 จัดใหมีกระบวนการและชองทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลา พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

- เพ่ิมรูปแบบ/ชองทางการสื่อสาร 
ในการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของประชาช น 
ผูรับบริการ 

- จํานวนรูปแบบ/ชองทางการ สํารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการไม
นอย กวา 2 รูปแบบ/ชองทาง 

มีชองทางการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
1.เว็บไซตของสถานี 
2.ตูแสดงรับความคิดเห็น 
3. เฟซบุก 

-  

 

 

กลยุทธยอยที่ 2.3.1.5 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีจิตสานึกในการใหบริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

พัฒนาสมรรถนะของขาราชการ 
ตํารวจในการใหบริการประชาชน 
 -ฝกอบรม/ประชุม/ชี้แจง
ขาราชการตํารวจทุกระดับใหมี
จิตใจในการใหบริการประชาชน 
(Service Mind) 

 -จํานวนครั้งของการฝกอบรม/ ประชุม/
ชี้แจง ไมนอยกวา 2 ครั้ง/หนวย 

จัดใหมีการฝกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ใหขาราชการ 
ตํารวจเขาใจในกระบวนการดานการ ใหบริการ 
ประชาชน นโยบาย ขอสั่งการของ ผูบังคับบัญชา 
และงานอื่นๆ เดือนละ 1 ครั้ง 

-  
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กลยุทธที่ 2.3.2 บังคบัใชกฎหมายและอํานวยความสะดวกดานจราจร 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. วิเคราะหและจัดทําแผนงาน
ดาน จราจร ระยะสั้นและระยะยาว  
 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
ฐานขอมูลท่ีใชในการสนับสนุน งาน
ดานการจราจร  
 
3. กําหนดมาตรการบังคับใช 
กฎหมายจราจรตอการกระทําผิดที่ 
มีผลกระทบตอสังคมอยางตอเนื่อง 
เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร  
 
4. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช และเทคโนโลยีในการ
บังคับใช กฎหมายดานการจราจร 

-อตัราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนน ไม
เกิน 12 คน ตอ ประชากรแสนคน 

ไมมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
ปใหม และสงกรานต พ.ศ.2564 
 
-มีบันทึกใบสั่งเจาพนักงานจราจร 
-ชําระคาปรับตางทองที ่และทางธนาคาร 
 
 
-กวดขันวินัยจราจรวันละ 2 ครั้ง ชวงเชา – เย็น 
 
 
 
 
-ติดตั้งกลองบันทึกภาพถนนหลัก ถนนรอง 
-กลองติดหมวกนิรภัยทุกนาย 

-  

5.การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ดานการจราจร   
 
 
6. ปรับปรุงมาตรฐาน
สภาพแวดลอม สวัสดิการของ
เจาหนาที่ตํารวจจราจร  

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนฯ - อบรมชี้แจงกอนออกปฏิบัติหนาที่ทุกครั้ง ภายใต 
สถานการณการ แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
 
-จัดปรับปรุงสถานที่ทําการ ของเจาหนาที่ตํารวจ 
จราจรใหมีความสะอาด เรียบรอยอยูเสมอ 
 

.-  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

7. บูรณาการทํางานปองกันและลด
อุบัติเหตุรวมกับ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ิน และ ประชาชน ที่
เก่ียวของ 

-ตั้งจุดตรวจรวมกับ เจาหนาที่มูลนิธิ อาสาจราจร 
ชวงเทศกาลสําคัญ 

 

กลยุทธที่ 2.3.3 บริการดานสุขภาพใหกับประชาชน ขาราชการตํารวจและครอบครวั 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
ของขาราชการตํารวจ 

- จํานวนขาราชการตํารวจเขารับการตรวจ
สุขภาพประจําปไมนอยกวา รอยละ 80 

มีการตรวจตรวจสุขภาพประจําป ใหกับขาราชการ 
ตํารวจ ปละ 1 ครั้ง ครบทุกนาย 
  

-  

 

กลยุทธที่ 2.3.4 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบังคบัใชกฎหมายอํานวยความสะดวกแกประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1.โครงการระบบประจําวัน
อิเล็กทรอนิกสสถานีตํารวจ 
(Police Diary Activity Report) 
 -นําระบบงานประจําวัน
อิเล็กทรอนิกส มาใชในงาน
สอบสวน 

 -สถานีตํารวจมกีารนําระบบงาน
ประจําวันอิเล็กทรอนิกส มาใช รอยละ 
100 

-บันทึกประจําวันออนไลน 
-รับแจงความออนไลน 
-ตรวจคนสืบประวัติอาชญากรรมจากระบบ Crimes 
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ยุทธศาสตรที่ 3 :การมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมอยางยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวม ในกิจการตํารวจ  

เปาหมาย : 1. อาชญากรรมและความไรระเบียบลดลง ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอยมากขึ้น 

                  2. ประชาชนและภาคีเครือขายมีความพึงพอใจตอการเขามามีสวนรวมในการรักษา ความสงบเรียบรอยของสังคม 

ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมเพื่อลดอาชญากรรม และความไรระเบียบ  

งบประมาณ :  28,000.-บาท 

 

กลยุทธที่ 3.1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการมีสวนรวมใหแกทุกภาคสวน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. ประชาสัมพันธ เสริมสราง
ความรู ความเขาใจทักษะเก่ียวกับ
การมีสวนรวมผานสื่อตางๆ เชน
การประชาสัมพันธผานสื่อ Social 
Media 

 -จัดทําสื่อประชาสัมพันธ อยางนอยเดือน
ละ 2 ครั้ง 

ลงขอมูลประชาสัมพันธผานเวปไซดของสถานี   -  

2. โครงการเผยแพรขยายผล
ความรู ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน ตามแนวทาง
พระราชดําริ 

- ปลูกฝงจิตสํานึกใหกับขาราชการตํารวจ 
และประชาชนได ไมนอยกวา 300 คน 

-ออกปฏิบัติหนาที่จิตอาสารวมกับ ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง 
-อบรม รณรงคปลูกจิตสํานึกใหกับขาราชการตํารวจ 
และประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง 

 -  
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กลยุทธที่ 3.1.2 เปดโอกาสใหภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการรับรูรวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดสอง เฝาระวัง 

                     ใหขอมูลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของตํารวจอยางเหมาะสม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. จัดอาสาสมัครตาํรวจบาน
ชวยเหลือ กิจการ 
ตํารวจในการปองกันอาชญากรรม
และสนับสนุน การทํางานของ
ตํารวจ 

- จํานวนอาสาสมัครตํารวจบานที่ 
ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ ไมนอย
กวา 10 คน 

- อาสาสมัครตํารวจบานรวมปฏิบัติงาน จํานวน 10 
คน 

39,550 -  

2. โครงการจัดทําบันทึกขอตกลง
รวมกับองคกร   ปกครองสวน
ทองถิ่น 

- จํานวนหนวยงานตํารวจที่มีการ จัดทํา
บันทึกขอตกลงรวมกับ องค กรปกครอง 
สวนทองถ่ิน รอยละ 100 

-ไมมจีัดทําบันทึกขอตกลง 
 

 -  

4. โครงการ กต.ตร.พบประชาชน - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามโครงการ กต.ตร. พบ ประชาชน 

-ออกตรวจเย่ียมชุมชนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจชุมชน 
สัมพันธ เดือนละ 2 ครั้ง 
-รวมปฏิบัติงานจิตอาสาเดือนละ 1 ครั้ง 

 -  

5. โครงการสรางเครอืขายการมี 
สวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันอาชญากรรมระดับตําบล 

-จํานวนประชากรในเขตพ้ืนที่ ผานการ
อบรมและเปน เครือขายเฝาระวัง
อาชญากรรม  100 คน 

เขารวมอบรมโครงการสรางเครือขายการมีสวนรวม 
ของประชาชน 100 8o 

28,000.-  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการตํารวจใหยึดถือประชาชนเปนศูนยกลาง  

เปาหมาย : หนวยงานและบุคลากรยอมรับและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

ตัวขี้วัด : - ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือขายตอการเขามามีสวนรวมในกิจการของตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 75 * 

            - ระดับจิตสํานึกของขาราชการตํารวจในการมีสวนรวมกับประชาชน ไมนอยกวารอยละ 75  

        กลยุทธที่ 3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน ในพ้ืนที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

-การนําบริษัทรักษาความปลอดภัย 
และพนักงานรักษาความปลอดภัย
เขามามีสวนรวมในการปอง 
กันอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

- จํานวนบริษัทรักษาความ ปลอดภัยรวม
วางแผนจัดการ รักษาความสงบเรียบรอย 
ภายใน บริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบ 
รักษาความปลอดภัยรอยละ 80 
 
 
 
- จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาตเขามาเปน เครือขายในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตรางกายและ
ทรัพยสิน ของบุคคล รวมทั้ง ระงับเหตุ
และรักษาความสงบ เรียบรอยภายใน
บริเวณหรือสถานที่ รับผิดชอบรักษาความ 
ปลอดภัยตาม ขอกําหนดในสัญญาจาง 
รอยละ 80 

-จํานวนบริษัทรักษาความปลอดภัย 1 แหง 
-ไดประชาสัมพันธใหเจาหนาที่การรักษาความ 
ปลอดภัย บริษัท โรงแรม อาคารบานพักในเขตพ้ืนที่ 
เขารวมเปนเครือขายในการปองกันเหตุ ชีวิต 
รางกาย และทรัพยสินของบุคคล 
 
 
-สังเกตวัตถุตองสงสัย รวมทั้งระงับเหตุและรักษา 
ความสงบ เรียบรอยภายในบริเวณหรือสถานที่ 
รับผิดชอบ 
เจาหนาที่การรักษาความปลอดภัย บริษัท โรงแรม 
อาคารบานพักในเขตพ้ืนที่ จํานวน 200 คน 

-  
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กลยุทธที่ 3.2.3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

- การมีสวนรวมของ ประชาชน -ระดับความสําเร็จในการมีสวนรวมของ 
ประชาชน 

-ประชาชนเขามามสีวนรวม แจงเหตุผานแอพลิ 
เคชั่นกลุมไลน เชน กลุมรานสะดวกซื้อ กลุมธนาคาร 
รานคาทอง กลุมเครือขายอาชญากรรม กลุมชุมชน 
ฯลฯ 

  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงาน  

เปาหมาย : 1. จัดองคกรใหมีความเหมาะสม มีความพรอมทางดานทรัพยากรทางการบริหาร และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  

    2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์  

ตัวชี้วัด :    - ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 70 * 

    - ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80 *  

 งบประมาณ : - 

 

กลยุทธที่ 4.1.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืนๆที่เก่ียวของ รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

โครงการอบรมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

-ขาราชการตํารวจในสังกัดมีความรู
ความสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

โครงการอบรมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณใหกับขาราชการตํารวจ ทุกเดือน 

-  
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กลยุทธที่ 4.1.2 นําระบบการสงกําลังบํารุงใหมีความคลองตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหาร การดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถเชื่อมโยงกัน ทุกหนวยงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. นําระบบการบันทึกขอมูล พัสดุลงใน
ระบบฐานขอมูล POLIS 

- ระดับความสําเร็จในการบันทึก
ขอมูลพัสดุในระบบฐานขอมูล POLIS 

บันทึกขอมูลพัสดุในระบบฐานขอมูล POLIS -  

4. โครงการประเมินประสิทธิภาพ สถานี
ตํารวจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอ
การปฏิบัติงานของตํารวจประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพสถานี 
ตํารวจและความเชื่อม่ันของ
ประชาชนตอการปฏิบัติงานของ
ตํารวจประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2564 

- บก.น.7 ตรวจการปฏิบัติราชการของสถานี ปละ 
1 ครั้ง 
- บช.น.ตรวจการปฏิบัติราชการของสถานี ปละ 1 
ครั้ง 
- จต.ตรวจการปฏิบัติราชการของสถานี ปละ 1 
ครั้ง 
- สตง.ตรวจการปฏิบัติราชการของสถานี 1 ครั้ง 

-  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล  

เปาหมาย : 1. ขาราชการตํารวจมีความเปนมืออาชีพทันสมัย เชี่ยวชาญในการนาเทคโนโลยีมาใช ในการปฏิบัติงาน  

              2. ขาราชการตํารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความรักเชื่อมั่น และศรัทธา ตอองคกรตํารวจ  

ตัวชี้วัด : - 

กลยุทธที่ 4.2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกขาราชการตํารวจ  

กลยุทธยอยที่ 4.2.1.1 บริหารจัดการคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนใหแกขาราชการตํารวจ มีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงซอมแซมอาคารบานพัก 
สวนกลางของสถานีตํารวจนครบาลบางพลัด 

- ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามสัญญาจาง 

- ขอรับความเห็นชอบในการจัดจางฯ ปรับปรุง
อาคารบานพักอาศัย จํานวน – รายการ (จากการ

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
2.ตรวจเย่ียมบํารุงขวัญขาราชการตํารวจ 

 
 
 
 
 
-ตรวจเย่ียมบํารุงขวัญขาราชการ
ตํารวจ ไดรับการตรวจ เย่ียมบํารุง
ขวัญ รอยละ 100 

สํารวจความคิดเห็นปรับปรุงซอมแซมจากผูพัก
อาศัยอาคารบานพัก สวนกลางของสถานีตํารวจ
นครบาลบางพลัด ไมมีผูใดเสนอซอมแซมแต
อยางใด) 
 
ผกก.สน.บางพลัด,หัวหนาทุกสายงาน รวมตรวจ
เยี่ยมขาราชการตํารวจ และมอบขาวสาร
อาหารแหงแก ขาราชการตํารวจที่กักตัว/ติดเชื้อ
โควิด 
 

 
 
 
 
 
- 

 

กลยุทธยอยที่ 4.2.1.2 เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและรางกายใหแกขาราชการตํารวจ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

- โครงการทดสอบสมรรถภาพรางกาย -ขาราชการตํารวจผานเกณฑการ
ประเมินทดสอบสมรรถภาพ รางกาย 
ไมนอยกวารอยละ 80 

ไมไดทดสอบมรรถภาพประจําป (เนื่องจากมีการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

-  
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กลยุทธที่ 4.2.3 สงเสริมใหขาราชการตํารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

สงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม  
1. ตํารวจไทยใจสะอาด 
 
 
 
2. การประกาศเชิดชูเกียรติ หนวยงานและ
ขาราชการตํารวจที่ ประพฤติปฏิบัติดีเย่ียม
ตามประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตํารวจ 

- ความพึงพอใจของประชาชน 
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของ 
ขาราชการตํารวจ ไมนอยกวา รอยละ 
75 
 
 
-ระดับความสําเร็จของหนวยงาน 
และขาราชการตํารวจที่ประพฤติ 
ปฏิบัติด ี
เยี่ยมตามประมวล จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ โดยไดรับ
การประกาศเชิดชูเกียรติ และ
เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ (โลและเข็ม) 

ไมมีเรื่องรองเรียน 
 
 
 
 
มีขาราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดี 
เยี่ยมตามประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของ 
ตํารวจ โดยไดรับการประกาศเชิดชูเกียรติ และ 
เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติจํานวน 6 นาย 

- 
 
 
 
 
- 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.3 เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในองคกร  

เปาหมาย :  เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความโปรงใส  

ตัวชี้วัด : - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน) 

 - สัดสวนขาราชการตํารวจและเจาหนาที่ที่กระทําผิดกฎหมายลดลงรอยละ 20 

 - ความเชื่อมัน่และความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ไมนอยกวา รอยละ 80 *  

 

กลยุทธที่ 4.3.1 ปองกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลบางพลัด ใหเปนไปดวยความถูกตองมีประสิทธิภาพโปรงใสและสามารถ 

                     ตรวจสอบได 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

1. กําาหนดมาตรการและกลไกใน การ
ปองกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของ
ขาราชการตํารวจ 
   1.1 ตรวจสอบหนวยรับตรวจ ตาม 
แผนการตรวจสอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาล 
และนโยบายความขัดแยง ทางผลประโยชน 
มาประกอบการ พิจารณา 

- การตรวจสอบที่ตรวจไมพบ 
ขอสังเกต และพบขอบกพรอง 
เล็กนอยไดแนะนําปรับปรุงแกไข 
ระหวางการตรวจสอบ (บัญชี 1) ไม
นอยกวารอยละ 80 

-แตงตั้งคณะทํางาน ศึกษา ทบทวน วิเคราะห การ 
จัดทําแผนการ ปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
ประจําป 
-สรุปผลการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) รอบ 6 เดือน ระหวางเดือน 
ธ.ค.63 – มี.ค.64 โดยใหขอคิดเห็นหรือ 
ขอเสนอแนะตามระดับ 

 -  

1.2 ประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

- ผลการประเมินคุณธรรมและ ความ
โปรงใสในการดําเนินงาน ของ
หนวยงานฯ ไมนอยกวา ระดับ B 
(75.00 – 84.99 คะแนน) 

-นําเขาขอมูล 
-เก็บขอมูลแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสีย 
ภายใน(IIT) และภายนอก(EIT) 
-เก็บขอมูลแบบวัดการเปดเผย ขอมูลสาธารณะ 
(OIT) 

 -  

1.7 ดําเนินการทางวินัยขาราชการตํารวจที่
บกพรองในการปฏิบัติหนาที่ 

-จํานวนเรื่องที่สํานักงานตํารวจ 
แหงชาติสั่งการไดรับการตรวจ เรงรัด
แลวเสร็จ ไมนอยกวา รอยละ 50 

-ไมมีขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัย 
- รายงานผลดําเนินทางวินัยใหผูบังคับบัญชาทราบ 
ทุกเดือน 

 -  

1.8 ดําเนินการทางวินัยขาราชการตํารวจที่
ถูกรองเรียน กลาวหาวาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

-จํานวนขาราชการตํารวจที่ บกพรอง
ในการปฏิบัติหนาที่ไดรับการลงโทษ
ทาง   วินัย รอยละ 100 

ไมมีขาราชการตํารวจที่บกพรองในการปฏิบัติ 
หนาที่ไดรับการลงโทษทางวินัย 

 -  

1.9 สืบสวนและสอบสวนการ กระทํา
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ 

- จํานวนขาราชการตํารวจที่ กระทํา
ผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ 
100 

ไมมีขาราชการตํารวจที่กระทําผิดฐานทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ไดรับการลงโทษทางวินัย 

 -  
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    กลยุทธที่ 4.3.2 สรางการรับรูและความเขาใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจอยางทัน ตอสถานการณและทั่วถึง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

4. เพ่ิมชองทางการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธใหครอบคลุม กลุมเปาหมาย  
     4.1 ประชาสัมพันธขอมูลความรู
ขาวสาร ของตํารวจใหประชาชนรับทราบ 

- จํานวนชองทางที่ใชในการ 
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวา 3 
ชองทาง 

ประชาสัมพันธในชองทางของสถานีใหประชาชน 
ทราบทาง เฟซบุก,กลุมไลน,เว็บไซต 

-  

5.แผนการประชาสัมพันธพฤติการณ 
อาชญากรรม ใหประชาชนรูเทาทัน 

- จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ   
พฤติการณอาชญากรรมไมนอยกวา 
12 เรื่อง/ป 

ประชาสัมพันธในชองทางของสถานีใหประชาชน 
รับทราบ อยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 

-  

6.แผนการประชาสัมพันธดานการอํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชน ในดานตาง ๆ 

- จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ 
ไมนอยกวา 12 ครั้ง/ป 

ประชาสัมพันธในชองทางของสถานีใหประชาชน 
รับทราบ อยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง 

-  

 

กลยุทธที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถนามาใชไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย งบประมาณ ปญหา อปุสรรค 
ขอเสนอแนะ 

- โครงการทบทวนปรับปรุงการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับ บุคคล 

- ระดับความสําเร็จของการ 
ทบทวน  
ปรับปรุงประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ระดับบุคคล 

-พิจารณาแนวทางการปฏิบัติสําหรับการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของขาราชการ 
ตํารวจ 
-ติดตามผลการประเมินฯ และการบันทึกผลการ 
ประเมินของขาราชการตํารวจลงในระบบ POLIS 
โดยใหเสร็จสิ้นตามรอบระยะเวลาการประเมินฯ 

-  
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ปญหาและอุปสรรค  

 1. บางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ยังขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาที่ควรในการจัดประชุมประชาคม  

 2. ประสบปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําใหการจัดโครงการบางโครงการ ไมสามารถจัดได/ตอง

      เลื่อน 

ขอเสนอแนะ  

 ๑. สําหรับโครงการ/แผนงาน ที่สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด ดําเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน  

ใหสอดคลองและใกลเคียงกับงบประมาณท่ีมี  
 

 ๒. การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแตละปควรคํานึงถึงความเรงดวน ความเหมาะสม และความ

เปนไปได มีผลใหรอยละของความสําเร็จอยูในเกณฑที่สูง 
 

 ๓. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถานีตํารวจนครบาลบางพลัดอยางตอเนื่อง  
 

 ๔. เนนการมีสวนรวมของประชาชนใหมากที่สุด สรางเครือขายองคกรชุมชนใหเกิดการเรียนรูและ รูเทาทัน

เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  

 

 ผลการดําเนินงานอื่นๆ  

 สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด ไดดําเนินการโครงการ ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๔ ในเขตพ้ืนที่โดยไดรับ

ความรวมมือ จากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนใน พื้นท่ี จนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิด

ประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคยีง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ  

 


