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ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

เร่ือง ยุทธศาสตร์ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

  ด้วยพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 5 กำหนดให้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และ
หน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ มีคำสั่ง 62/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำ
ยุทธศาสตร์สำนักงานนตำรวจแห่งชาติ ขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ให้สอดคล้อง รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564) แผนปฏิรูป ประเทศ 11 ด้าน นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2558 – 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) 

  ในการจัดทำยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ได้ดำเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของหลักการจัดทำยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2565 ซ่ึงมีรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ ที่
ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจ รับผิดชอบและใช้เป็นกรอบชอบในการบริหารจัดการงบประมาณให้
มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรลุตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา” 

  ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564  

 

 

      พันตำรวจเอก 

                       (ปริญญา เหลืองอุทัย) 

          ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด  

 

 



 

คำนำ 

  ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อใช้เป็น
เป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 โดยประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1.)ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั ่นคง 2.)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3.)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  6)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 

  สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ได้จัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องรองรับกับสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
นโยบายความมั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งยืน (SDGs) ครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนของการจัดทํายุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความ
ม่ันคงภายในประเทศ 2)การเพิ่มศักยภาพ ในการบังคับใช้กฎหมาย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา และ
การให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 3) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 4) การพัฒนา องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกําหนดการขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติ แบ่งเป็น 4 ระยะ โดยระยะละ 5 ปี เพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายให้ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ มี
ความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด จึงเป็นนโยบายและกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด โดยให้ข้าราชการตำรวจทุกนายจะต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อที่จะ
นำไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามวิสัยทัศน์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฏหมายที่
ประชาชนเชื่อม่ันและศรัทธา” และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป และของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบต่อไป 
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ยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

  

 ส่วนที่ 1 บทนำ  

 สถานการณ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน พันธกิจ และเป้าหมายของการพัฒนา 

     1.สถานการณ์ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ตามมาตรา 257 กําหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ  

 (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

 (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพือ่ขจัดความเหลื่อมล้ำ 

 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับ มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูป
ประเทศให้เกิดผล โดยกําหนดแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้แก่ 

       1) ด้านการเมือง 

       2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

       3) ด้านกฎหมาย 

       4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 

       5) ด้านเศรษฐกิจ 

      6)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      7)  ด้านสาธารณสุข 

      8)  ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      9)  ด้านสังคม 

     10) ด้านพลังงาน 
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  11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยประเด็นการปฏิรูป
ด้านกระบวนการยุติธรรมกําหนดให้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตํารวจจะได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้าย และการพิจารณาบําเหน็จความชอบ 
ตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงลําดับอาวุโสและความรู้
ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของ 
บุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ การปฏิรูปที่สําคัญ คือ การปฏิรูป
ตํารวจยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580 
“ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

       1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

       2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 

       3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

       4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

                5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 

                6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนดการ 

  ขับเคลื่อนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี 

        นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที ่ส ําคัญอีกหลายด้าน ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้แก่ การพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้
นํามาเป็นสารสนเทศที่สําคัญ ในการวิเคราะห์และจัดทํายุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) ภายใต้สถานการณ์และเงื ่อนไขต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
โครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และนวัตกรรม ตลอดจน ปัจจัยการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ส่งผลให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในทุกมิติ จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาองค์กรที่ 
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รอบคอบและครอบคลุมด้วยการจัดทํา ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ให้มีความสอดคล้องรองรับกับสถานการณ 

         ในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบสถานีตํารวจนครบาลบางพลัด เพื่อใชเ้ป็นทิศ
ทางการพัฒนาในระยะยาว โดยมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรที่วางไว้ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบที่ชัดเจน และ ให้หน่วยในสังกัดนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี พร้อมจัดทํา แผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับและใช้เป็นแผนในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

 1. เป็นองค์กรหลักที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 

 2. มีหน่วยงานและกําลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงประชาชน แหล่งข้อมูล
และบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอํานวยความยุติธรรม ทาง
อาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อย        

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

 2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของตํารวจยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

 3. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ
และไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 

 4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 5. การประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกยังไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ 

โอกาส (Opportunities) 

 1. ภารกิจที่รับผิดชอบมีความเก่ียวข้องกับประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรง 
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 2. นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้มีการทํางานในลักษณะบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทําให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญเป็นโอกาสในการปรับระบบการบริหารงานตํารวจให้มี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 

 1. สังคมยังมีความขัดแย้งทางด้านความคิดอยู่บ้างและอาจมีความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อย 

 2. รูปแบบการก่ออาชญากรรมมีความสลับซับซ้อนจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีแนวโน้มเป็น
อาชญากรรมข้ามชาติมากข้ึน 

 3. กฎหมายบางฉบับมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 4. กระแสสังคมและความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อสื่อสาร มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ 

3.วิสัยทัศน์ 

 เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมันศรัทธา 

4.ค่านิยม 

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

5.วัฒนธรรมองค์กร 

 ยึดม่ันในระเบียบวินัย บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับประชาชน และมีการทํางานเป็นทีม 

6.ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 

 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และ
สนับสนุน การพัฒนาประเทศ 

7.พันธกิจ 

 1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
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 2) บังคับใช้กฎหมายและอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

 3) รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 

8.เป้าหมายตัวชี้วัด 

 1) ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกิน ร้อยละ 40 

 2) ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคง ภายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา และการ 
  ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคง ภายในประเทศ 

เป้าหมาย 

 1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความม่ันคงปลอดภัย 

 2. ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 1. ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ 

 2. ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและมีความเชื่อม่ันจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่
เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ ์

 1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่เก่ียวกับสถาบันหลัก 

 1.1.2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี ่ยวเนื ่องกับการถวายความปลอดภัยให้  
สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ล่วงละเมิดสถาบันหลัก 

 1.1.4 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย และ
จัดทําหลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ ์

 1.2.1 น้อมนําศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น แนวทางปฏิบัติ 

 1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดําริและอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 1.2.3 สนับสนุนการดําเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3  พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงและภัยคุกคาม 

ของชาติ 

กลยุทธ ์

 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
 1.3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในการบริหารจัดการปัญหาด้านความมั่นคง  และภัย
คุกคามในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 1.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย และทันสถานการณ์  และสามารถ
เชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ในทุกมิติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

เป้าหมาย 

 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย 

 2. ประชาชนได้รับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคและเป็นธรรม 

 3. สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 1. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเพิ่มขึ้น 

 2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง 

 3. อัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน (1. กลุ่มชีวิตร่างกายและเพศ 2. กลุ่มทรัพย์) 

 4. สถิติในการไม่แจ้งความคืบหน้าของการดําเนินคดีต่อผู้เสียหายลดลง 

 5. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของตํารวจเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 

กลยุทธ ์

 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม 

  2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

  2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนําเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม 

  

 

 



 

                   8 

 2.1.2 ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

  2.1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

  2.1.2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

 2.1.3 ป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าว  

  2.1.3.1 สกัดกั้น สืบสวน ปราบปราม จับกุม คนต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองหรือ
ผิดเงื ่อนไขการได้รับอนุญาตให้อยู ่ในราชอาณาจักร อาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของไทย และ
ต่างประเทศ 

  2.1.3.2 ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามขั้นตอน 
โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 

 2.1.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม และดําเนินคดีรวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจํากาย
ประจําหน่วย และเครื่องมือ เครื่องใช้ที ่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามต่าง ๆ 

 2.1.5 จัดทําระบบฐานข้อมูลเกี ่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ข้อตกลง พันธสัญญา และ หลักสิทธิ
มนุษยชน ที่ประชาชนควรรู้และต้องปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่ในช่องทาง ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

 2.1.6 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

 2.2.การอํานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน ให้กับประชาชน 

กลยุทธ ์

  2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

   2.2.1.1 เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุและการเข้าถึงการอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 

   2.2.1.2 มาตรการในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของตํารวจ 
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  2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมายและงานพิสูจน์หลักฐาน 

   2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงาน
สอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจ ป้องกันปราบปราม ให้มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ทัศนคติค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับ และมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 

   2.2.2.2 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนของงานสอบสวน ให้
ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้

   2.2.2.3 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับคําร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างสถานีตํารวจทั่วประเทศ 

   2.2.2.4 กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของ 

พนักงานสอบสวน ในการทําสํานวน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

กลยุทธ ์

 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตํารวจและหน่วยบริการประชาชน 

   2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตํารวจ และหน่วยบริการ
ประชาชน 

   2.3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

   2.3.1.3 สร้างเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็น
มิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน 

   2.3.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ และอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
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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 ความสะดวกแก่
ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ 

 2.3.7 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบ ที่หลากหลายพร้อมทั้งรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน 

 2.3.8 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสํานึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind)มี
ทัศนคติและวิธีการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 

 1. มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม 

 2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 1. จํานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตํารวจเพิ่มขึ้น 

 2. ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตํารวจเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1  การพัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ ์

 3.1.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตํารวจทุกระดับให้ยึดถือประชาชน เป็น 

ศูนย์กลางตามแนวคิด Community Policing 

 3.1.2 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างตํารวจกับทุกภาคส่วน ในการดูแลชุมชน และ
สังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ (Problem Oriented Policing)  
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 3.1.3 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี
ส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดําเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหาร
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ อย่างเหมาะสม 

 3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในชุมชน
ของตนเอง และนําไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเคร่ืองมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ์ 

 3.2.1 ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่ให้มีความ
ยืดหยุ่นและทันสมัย 

 3.2.2 จัดทําโครงการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ให้เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 3.2.3 เสริมสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ตามแนวทางจิตอาสา 

 3.2.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ตํารวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
และภาคีเครือข่าย 

 3.2.5 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการตํารวจ เพื่อความสงบสุข ของชุมชนและสังคม
ในทุกด้าน 

 3.2.6 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4      การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย 

 1. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 3. ข้าราชการตํารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
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 4. ข้าราชการตํารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กร
ตํารวจ 

 5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเร่ืองความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 1. ขีดสมรรถนะของข้าราชการตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น 

 2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของข้าราชการตํารวจเพิ่มขึ้น 

 3. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจต่อการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น 

 4. มีทรัพยากรทางการบริหารที่ทันสมัย ครบถ้วนทุกภารกิจและบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์

 4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสม และสอดคล้อง
ในการบริหารงาน และเป็นสํานักงานสมัยใหม่ (Modern Office) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่ 

กลยุทธ ์

 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 ข้าราชการตํารวจและ
ครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการดํารงชีพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตํารวจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3    การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และ
มีมาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ ์

 4.3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้( Learning 
Organization) 

 4.3.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือ
หลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

 4.3.3 พัฒนาข้าราชการตํารวจ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตํารวจและการบังคับใช้กฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

กลยุทธ ์

 4.4.1 ปรับระบบวิธีการทํางาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วและ
โปร่งใส 

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

 4.4.3 กําหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และมาตรฐาน
การปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตํารวจ 

 4.4.4 ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดให้ทันสมัย 
และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

 4.4.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนด 

 4.4.6 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุก
หน่วยงาน 
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 4.4.7 ตรวจสอบ แนะนํา ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่
ของทุกหน่วยในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 

 4.4.8 การป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5  การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความทันสมัย รองรับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 

กลยุทธ ์

 4.5.1 เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินให้
สะดวกและรวดเร็ว 

 4.5.2 นําระบบการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุคุกคาม ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล และจัดต้ังศูนย์ประสานงาน ด้าน Cyber crime 

 4.5.3 ปรับวิธีการปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร และการบริการประชาชนให้
ทันสมัย โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบ การทํางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 

 4.5.4 จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย และที่พักอาศัยให้เพียงพอ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ อย่าง
ทันต่อสถานการณ์และทั่วถึง 

กลยุทธ ์

 4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 4.6.2 พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้
ทันต่อสถานการณ์ 

 4.6.3 เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  

 4.6.4ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 ยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด เป็นกรอบการดําเนินงาน ที่กําหนดทิศทางและขอบเขต
ขององค์กร ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีสัมพันธ์สอดคล้องกัน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร บังคับใช้กฎหมายที่
ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา” เป็นเป้าหมายร่วมที่แสดงถึงเจตจํานงของข้าราชการตํารวจทุกนาย ดําเนินการตาม
พันธกิจที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้เพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดรายละเอียดแบ่งเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก
ตัวชี้วัดเป้าหมาย หลักกลยุทธ์ ระบบการติดตามและประเมินผล ซ่ึงกระบวนการ ดังกล่าว มีความเก่ียวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมทั้งโครงสร้างและระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถ ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 1. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด 

ดําเนินการตามกระบวนการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้กําหนดกรอบการพัฒนาไว้โดยยึดการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มาเป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการ
บริหารยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด ด้วยการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปีและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ซ่ึงประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 2. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 

  2.1 สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด ได้นํายุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี(พ.ศ. 
2561 - 2580) ไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณหน่วย มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 3. การประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 - 2580) รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผล ให้ข้าราชการตํารวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน
รับทราบและสามารถ เข้าถึงข้อมูล รวมทั้งสามารถตรวจสอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ที่ประกาศใช้ เพื่อนํา ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ 20 ปี ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน 

 



 

                        16 

ภาคผนวก 

การติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด เป็น
กระบวนการที่ทําให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค และผล การดําเนินงานของ
องค์กรว่าสามารถบรรลุจุดมุ ่งหมายตามเป้าหมายที ่กําหนดไว้หรือไม่ ซ่ึ งผลที ่ได้จากการติดตาม และ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่จะนําไปกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรในอนาคต ตามกระบวนการ P-D-C-A โดยกําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้ 
2 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ติดตามผลความก้าวหน้าประจําปี เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมาย ที่
กําหนดไว้กับผลที่เกิดขึ ้นจริง ณ ขณะนั้น เพื่อจะนําไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นระหว่างการ
ดําเนินงานตลอดจนทบทวนเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 ระยะที่ 2 ประเมินเม่ือสิ้นสุดระยะที่ 1 ของยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินเม่ือครบกําหนดระยะ เวลาใน
การนํายุทธศาสตร์ไปใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายหลักของหน่วยงานที่
กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์สรุปผลการประเมินและนําปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละปี มาแสดงผลสัมฤทธิ์ ใน
ภาพรวม ตามยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นําไปสู่การทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนา กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. รายงานผลการดําเนินการไปยังหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการระดับกองบัญชากา
ตํารวจนครบาล ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สรุปผลการดําเนินการ ตามตัวชี้วัด ทั้งเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมินในภาพรวมและนําปัญหา ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดังกล่าว
เสนอความเห็น ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และแจ้งหน่วยในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เพื่อทราบ และดําเนินการต่อไป 
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    คำสั่งสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 
   ท่ี 250 / 2564 

     เร่ือง แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 
.......................................... 

 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบาย
รัฐบาล นั้น 
 ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลบางพลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์
ชาติตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ดังนี้ 
 1.ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด          หัวหน้าคณะทำงาน 
 2.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด  รองหัวหน้าคณะทำงาน 
 3.รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด        คณะทำงาน 
 4.รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด        คณะทำงาน 
 5.รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด        คณะทำงาน 
 6.สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด       คณะทำงาน/เป็นเลขานุการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 - ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้แต่งต้ังคณะทำงานเพิ่มเติม หรือสั่งการให้ข้าราชการ
ตำรวจมาร่วมประชุมให้ข้อมูลตามความจำเป็น และความเหมาะสม 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนีเป็นต้นไป 
             สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน พ.ศ.2564 
 
     พันตำรวจเอก 

                      ( ปริญญา เหลืองอุทัย ) 
            ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 
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