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ความเป็นมาและความสำคัญ 

ความเป็นมา 

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดนโนบายโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้สอดคล้องรองรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 
2580) ที่เกี่ยวช้องกับภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบายบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ซึ่งสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ได้นำนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ มาใช้เป็น
กรอบ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ความสำคัญ 

 สถานีตำรวจนครบาลบางพลัดได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้นำ
ภารกิจของหน่วยที่เกี ่ยวข้องกับนโยบายการบริหารราชการของผู ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มากำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการซ่ึง
มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซ่ึง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โดยจัดทำ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด และกำหนดหน่วยรับผิดชอบเพื่อใช้ในการบริหาร ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลในการ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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วิสัยทัศน์ 

ทำงานแบบตำรวจมืออาขีพ บริการด้วยใจและยุติธรรม  เพื่อความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

พันธกิจ 

   1.ถวายความปลอดภัยพระมหากษัคริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

   2.บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

   3.รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร. 
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นโยบายบริหารราชการ ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การนำองค์กรของพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ ได้มุ่นเน้นการทำงานให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมมีความ ชัดเจนด้วยการบริหารงานขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆรองรับนโยบายรัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร
บังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนศรัทธา” 

1.เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

 1.1. เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติและสนองพระบรมรา
โชบายในทุกๆด้าน 

 1.2. เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

 1.3. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 

 1.4 เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายอันเป็นประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน 

2.ท่ีนำสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่ตลอดเวลาทั้งใน
ด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี 

 2.1. ด้านบุคลากรข้าราชการตำรวจเรียนรู ้และพัฒนาตัวเองรู ้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล 

 2.2. ด้านสิ่งอุปกรณ์ ข้าราชการตำรวจต้องมีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื ่องมือเครื่องใช้ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลเพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีนวัตกรรมด้าน
สิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร 

 2.3. ด้านการบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่นำสมัยปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงาน
เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง อย่างมีประสิทธิภาพมีเอกภาพชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และมีการ
ทำงานเป็นทีมโดย ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล 
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3.ในระดับมาตรฐานสากล ในระดับมาตรฐานสากลต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมิน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ 

 3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุก
สายงานบอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการท างานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดก าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศที่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

4.ประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 

 4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย 

 4.2 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่ ำเสมอ และ
ต่อเนื่องให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน 

 4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการ 

 4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม 

 4.5 ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
 นโยบายและแผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2562 – 2565 นโยบายรัฐบาล 

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ได้มุ่งเน้นรองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ2 ในส่วนที่สำนักงาน 

ตำรวจแห่งชาติเก่ียวข้อง โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตำรวจ 

แห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระดับที่ 3 เพื่อเปืนกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้แก่ 

หน่วยในสังกัด ซ่ึงจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงเป็นหลัก โดยได้กำหนด 

ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้    

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างความ 

จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของสถาบันหลักของ 

ชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง 

น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 

ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุนงานจิตอาสาอยา่งสม่ำเสมอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอำนวย ความ 

ยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความม่ันคงของมนุษย์และ 

สนับสนนุการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไข 

ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสงคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ป้องกันและแก้ไข ปัญหา 

อาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการกลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในการ 

กระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์  พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกจิตสำนึก 

และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองซ่ึงถือเป็นพืน้ฐานสำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมาย ในการ 

แก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา 

ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



8 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง รองรับการดำเนินงาน เพือ่
แก้ไขปัญหาความม่ันคงในด้านต่าง ๆได้แก่ การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน การบริหารจัดการผู้
หลบหนีเข้าเมืองการรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหา การก่อ
การรายสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถ
สนับสนนุ ภารกิจความม่ันคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเร่ืองของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลอืประชาชน 
ตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กรที่เปิดีกว้าง และ 

เชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอก 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซ่ึงกันและกัน และสามารถเข้ามา 
ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนี้เป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก 
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
Performance Government)เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ
ความคิดริเร่ิมและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลื่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างทันเวลา ตลอดจนี้เป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะ
สูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ โดยจัดองคกรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากร
ทางการบริหารให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏบิัติงาน การบริหารงานบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใน
การปฏิบัติหน้าที่มีความรัก เชื่อม่ันและศรัทธาตุอองค์กร เป็นองค์กร ที่ได้รับการยอมรับในเร่ืองความโปร่งใส 
และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบัติงานใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 

ความมุ่งหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

1.1.วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา” 

1.2. ค่านิยม 

 สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเปน็ศูนย์กลาง (People 

Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS 

1.3.วัฒนธรรมองค์กร 

 ยึดม่ันในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานี้เป็นทีม 
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1.4.ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 

 ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคมและประเทศชาติ มีความม่ันคง สงบสุข 
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

1.5.พันธกิจ 

 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  

 2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

 3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 

1.6.เป้าหมายหน่วยงาน 

 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  

 2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรม และบริการ 

ประชาชน 

 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 

 4. ปฏิรูปประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

1.7.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 1. สนับสนุนการดำเนนิงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ 

 2. กำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบติัราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไป ใน 

ทิศทางเดียวกัน 

 3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติใหแ้ก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 4. จัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 5. เป็นเคร่ืองมือสำหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานของ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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1.8.หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 

 1. พัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจ 
แห่งชาติประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วย ใน
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่และใหค้วามสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

 3. เพิ่มีองค์ความรู้แก่บุคลากรเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
เปืนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 

 4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงต้ังแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถ 
ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และระบบ
การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาทีต่อเนือ่ง รวมทั้งสามารถ ติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไป ได้
อย่างแท้จริง 
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แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตาม 
พระราชประสงค์ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 1.1 ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์  

2. การปฏิบัติทุกคร้ังให้มีการประสานงานกับหน่วยราชการในพระองค์  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด 
3. ปรับแผนการถวายความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน 
4. หัวหน้าหน่วยต้องกำกับ ดูแล อำนวยการและตรวจสอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าทีเ่ข้มแข็งมาปฏิบัติภารกิจ 

มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
5. ซักซ้อมการปฏิบัติ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับ โดยเฉพาะ รอง สว. - ผบ.หมู่ ให้เข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างถ่องแท้ 
6. ปรับลดกำลังในเคร่ืองแบบให้เหลอื 1 ใน 3 โดยในเส้นทางให้วางกำลังในเคร่ืองแบบเฉพาะทางร่วม ทางแยก หรือจุดที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย 

ที่เหลือใหใ้ช้กำลังนอกเคร่ืองแบบ 
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แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

 

ตัวชี้วัด 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

กิจรรม: การถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

-ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต้อง
ตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 

-ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัย จำนวน ( 127 คน) 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - -ป้องกันปราบปราม 
-สืบสวน 
-จราจร 
-สอบสวน 
-อำนวยการ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 คนไทยมีความจงรักภกัดี ซ่ือสัตย ์ พร้อมธ ารุงรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัหลกัของชาติ / สนบัสนุนและเสริมสร้างการด าเนินงาน
ตามแนวทางพระราชด าริไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แนว
ทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวม
จิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการเหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  ให้แก่ประชาชน 
และสังคม 

2. นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาทียั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
บุคลากรและชุมชน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้พร้อม
ท้ังเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์  

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
4. ทุกหน่วยต้องพร้อมปฏิบัติ เพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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5. สนับสนุนโครงการพระราชดำริในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
6. การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้องมีการศึกษาข้อมูลุล่วงหน้าและจัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ โดยต้องมีการดำเนินการท้ังก่อน

เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
7. กรณีมีภัยพิบัติให้ประสานัการปฏิบัติกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีและดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบจิตอาสา รวมท้ังรายงานข้อมูล

ไปยังหน่วย หรือตร. โดยเร็ว 
8. กรณีมีเหตุภัยพิบัติร้ายแรง ให้รายงานตามลำดับช้ันจนถึงระดับ ตร. ในกรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยให้ร้องขอตร. 

เพ่ือจะได้สนับสนุน เครื่องมืเครื่องงใช้อุปกรณ์  และสิ่งของในการบรรเทาสาธารณภัย 
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แผนปฏิบัติราชการ 

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

   

กิจกรรม: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

-การปลูกฝังจิตสำนึกจิตอาสาและการ
เผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 
(127 คน) 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - ป้องกันปราบปราม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและความม่ันคงของประเทศ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 2.1 
 1. จำนวนคดีอาญาความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์  ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

2. ความหวาดกลัวัภยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 
3. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและการบริการ) 
 
 
 



15 

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1. บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็น ระบบ 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการเปลื่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านกำลังพล(สอดคล้องกับความหนาแนน่ของจำนวน ประชากรและพื้นที่) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน และการกำหนดแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานด้านต่าง  

3. นำระบบฐานข้อมูลมาเชือ่มโยงและวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรม ให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ลดจำนวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีทำร้ายร่างกายสาหัส คดี
ปล้นทรัพย์และความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ให้ตอบสนองร้องรับกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของประเทศ 

4. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจร 
6. ป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยกำหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสมของผู้กระทำความผิดีหรือผู้ต้องสงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ

ที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถ่ินของตนเองซ่ึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้าน อาชญากรรมในระยะยาว 

7. สร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทศันคติที่ดีและเพิ่มความไว้ใจของประชาชนที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐให้มากข้ึน 

8. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติราชการ 

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

   

กิจกรรม : การบังคับใช้กฏหมาย
และบริการประชาชน 

1.ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการให้บริการ
ประชาชน และระงับเหตุของสายตรวจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2.จับกุมการกระทำความผิดคดีที่รัฐ เป็น
ผู้เสียหาย(กลุ่มคดีที่ 4) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 15 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
3.กลุ่มความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ไม่เกิน 85.83 
คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน 
4.กลุ่มความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกายและเพศ 
ไม่เกิน 29.39 คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน 
5.ความเชื่อม่ันของประชาชนในการให้บริการ 
บนสถาน(ีFront Office) และนอกสถานีตำรวจ 
(จราจร จิตอาสา พัฒนาสายตรวจ) จาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ต.ค.64 - ก.ย.65 3,041,300 ป้องกันปราบปราม 
จราจร 
สืบสวน 
สอบสวน 
อำนวยการ 

กิจกรรม : การรักษาความ
ปลอดภัยและใหบ้ริการ แก่
นักท่องเที่ยว 

1.การควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ไม่เกิน 5 คดี/นักท่องเที่ยวหน่ึงแสนคน 
2.ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่
ติดต่อขอรับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ต.ค.64 - ก.ย.65 44,200 ป้องกันปราบปราม 
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แผนปฏิบัติราชการ 

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 

              ตัวช้ีวัด 

 

ระยะเวลา 

 

งบประมาณ 

 

หน่วยปฏิบัติ 

 
โครงการดำเนินงาน
ชุมชนยั่งยืน 
 
 
 
 

 
-ระดับความรู้สึกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภาคเีครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนท่ี
พักและอาศัย 

ม.ค.- ก.ย.65 47,000 ป้องกัน
ปราบปราม 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายุทธศาสตร์ท่ี 2.2. 
 1. ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ( ด้านการบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค่และเป็นธรรม) 

2. ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ( ด้านอำนวยความยุติธรรม) 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงานบริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยกำหนด ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานในทุกข้ันตอนของงานสอบสวนอย่างชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า รวมท้ังพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้า และการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจท่ัวประเทศเพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึงและเป็นธรรม 

2. กำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซ่งการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ในการทำสำนวน 
3. พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี ก่อนเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง ความเป็นธรรม (การแจ้งสิทธ ิการแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ) 
4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจของตำรวจ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน

กระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการการทำงานและฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวาง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหนว่ยงานอ่ืน ๆเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ 

5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นการเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  

6. เพ่ิมศักยภาพในการควบคุมการทุจริตและประพฤติมชอบของเจ้าหน้าท่ีตำรวจและเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานตำรวจ และสร้าง
ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของตำรวจ ทุกข้ันตอน ปิดช่องโหว่ท่ีจะเป็นการเอ้ือต่อการประพฤติมชอบ  
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แผนปฏิบัติราชการ 

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
ตัวชี้วัด 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

   

กิจกรรม : การปฏิรูประบบงานสอบสวน 
และการบังคับใช้กฏหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที ่
1.จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้รับ
การจัดทำแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 
2.ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่างท้องที ่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม 
และการสอบปากคำในการสอบสวน 
1.ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา ต่อการ
ดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน ใน
กระบวนการยุติธรรมของตำรวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/ต่อ 
มาตรการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ตามหลัก
สิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา 
ต่อการได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม ตามหลักสิทธิ
มนุษยชนของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ไม่เกินร้อยละ 20 ของ 
จำนวนเรื่องร้องเรียน 
4.จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 24 

ต.ค.64 - ก.ย.65 109,100 สอบสวน 
ป้องกันปราบปราม 
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แผนปฏิบัติราชการ 

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 

.ตัวชี้วัด 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

  
-กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา 

1.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่
ปฏิบัติงาน ด้านสืบสวนและสอบสวนต่อการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
2.ร้อยละเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานจากการใช้ เงิน
กองทุนฯ ต่อจำนวนคร้ังที่ใช้เงินกองทุนฯ 
2.1.จำนวนคดีที่ทราบตัวคนร้าย/และ หรอืออก
หมายจับ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 96.33 
2.2.ผลการจับกุมตามหมายจับไม่น้อยกว่า 
35.47 

ต.ค.64 - ก.ย.65 206,400 สืบสวน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนาดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 
 1.การบริหารความม่ันคง 
  1.1 บูรณาการในการจัดทำความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันภัยอาชญากรรม 
1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการสกัดก้ันยาเสพติดพื้นที่ 
1.4 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อการบริหารจัดการ 
1.5 สร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 2.การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา 
  2.1 ประสานัการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการดำเนินการต่อผู้หลบหนีเขา้เมือง 

2.2 ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าเมืองและพำนักอยูใ่นราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด 
2.3 เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว 
2.4 ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 
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แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 

ตัวช้ีวัด 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

   

กิจกรรม: การตรวจสอบ คัดกรอง 
ปราบปราม คนต่างด้าวท่ีไม่พึง
ปราถนา 

1. สกัดก้ันคนต่างด้าวท่ีไม่พึงประสงค์อย่างมี 
ประสิทธิภาพตรวจพบคนต่างด้าวจากบัญชี
ต้องห้ามเข้า 
มาในราชอาณาจักร ไม่เกินร้อยละ 1 
2. คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายถูกจับกุม ไม่
น้อยกว่า 120 คน 
3. ประชาชนมีความเชื่อม่ันต่อการป้องกัน 
ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการ
ตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 * 

ต.ค.64 - ก.ย.65 16,780 ป้องกันปราบปราม 
สืบสวน 

 

 

 

 

 



23 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงในภาพรวมดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
  1.1 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง การก่อการรายรูปแบบใหม่ การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการราย การ
ป้องกันและรับมือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรมสนับสนุนการก่อการราย รวมทั้งควบคุมและป้องกันการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความ
รุนแรง (Radicalization) 

1.2 เฝ้าระวังคนในพื้นที่ในการสนับสนุนกิจกรรมการก่อการรายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.3 เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมให้เห็นความสำคัญของปัญหาการก่อ 

การร้าย  
 2.การดำเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 
  2.1 ดำเนินงานด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อสนับสนนุการข่าวกรองด้านความ
ม่ันคงและผลประโยชน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

2.2 เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับ
ภาคเอกชนและประชาชน 
 3.การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ   
พ.ศ. 2558  

3.2 กำหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และบรรเทาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นซ่ึงอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม และกำหนด ให้มีการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบสถานที่ที่ใชใ้นการชุมนุมและชวงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจน
คำแนะนำเก่ียวกับเสน้ทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อใหป้ระชาชนได้รับผลกระทบ จากการชุมนุมน้อยที่สุด 
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3.3 จัดทำแผน หรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้ให้ใช้กำลัง
และเคร่ืองมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จำเป็น รวมทั้งกรณีการเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 

ตัวช้ีวัด 

 
           ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

   

กิจกรรม:การบังคับใช้กฎหมาย
เก่ียวกับ ความม่ันคงและความ
สงบเรียบร้อย 

 

-ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 100 

 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - ป้องกันปราบปราม 

กิจกรรม: การดำเนินการด้าน
การข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความ
ม่ันคงชองประเทศ และการ
รักษาความปลอดภัยบุคคล
สำคัญ 

- การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและ
สถานที่ ที่นำมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - ป้องกนัปราบปราม 
สืบสวน 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1.การป้องกันปราบปรามและด าเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เก่ียวข้อง 
  1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์  มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์  ตลอดจน
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน 

1.2 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1.3 เร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์  
1.4 ช่วยเหลือปกป้อง และคุ้มครองสตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์  
1.5 ใช้สื่อ Social Network ในการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
1.6 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  
1.7 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.8 เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

 2.การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
  2.1 ป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม ร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัวโรงเรียนและชุมชน 

2.2 สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ทั้งในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการและหมู่บ้าน ชุมชน 
2.3 สร้างการเป็นอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน 
2.4 ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่าน

ทาง การบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี 
2.6 เพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ทั้งในด้านบุคลากร เคร่ืองมืเคร่ืองงใช้ ยานพาหนะ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ทัน

ต่อกลุ่มผู้ลิต และผู้ค้ายาเสพติด 
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 3.การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/
ตรวจสอบเบื้องต้นดำเนินการทางคดี รวมทั้งปรับปรุง ขั้นตอนการดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
และกระชับมากข้ึน 

3.2 เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.3 ปรับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรั บการ

ปฏิบัติงาน 
 4.การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย 

4.2 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 5.ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  5.1 เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา การเงินการธนาคาร ทุกประเภท และทางเศรษฐกิจ 
 6.ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
  6.1 สร้างความรู้ให้แก่ประชาชนเก่ียวกับภัยอันตราย และผลจากการกระทำผิดคิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

6.2 นำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เก่ียวกับทรัพย์  เพศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ความม่ันคง การจัดเก็บและรวบรวมพยานหลักฐาน ทางอิเล็กทรอนิกส์  และวัตถุพยานในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในที่เกิดเหตุ รวมทั้งการเก็บกู้
ข้อมูลและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ 

6.3 ส่งบุคลากรอบรมในด้านการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้พร้อมต่อการปฏบิัติงาน 
ทั้งในด้านความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ การเฝ้าฟัง การใช้เครื ่องมือพิเศษในการสืบสวนหาข่าว และก าร
ดำเนินการด้านกรรมวิธีข่าวกรอง 
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แผนปฏิบัติราชการ 

(กิจการตามงบประมาณ) 

 

ตัวชี้วัด 

 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

   

กิจกรรม: การป้องกัน ปราบปราม 
สืบสวนผู้ผลิต และค้ายาเสพติด 
 

 

 

 

 

1. สัดส่วนการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศโดย การ
สกัดก้ันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
2. ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
3.ขยายผลเครือข่าย ยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สิน 
คดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของคดียาเสพติด
สำคัญ  
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 21,400 สืบสวน 
ป้องกันปราบปราม 

กิจกรรม: การสกัดก้ัน ปราบปราม 
การผลิต การค้ายาเสพติด 
 

-ร้อยละ 75 ของการสกัดก้ันปริมาณยาเสพติด 
เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุม ทั้งประเทศ 
 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 22,000 สืบสวน 
ป้องกันปราบปราม 

กิจกรรม: การสร้างภูมิคุ้มกันใน
กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือ
เทียบเท่า 

1.จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 80  
2.โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการตำรวจประสาน
โรงเรียน (1ตำรวจ 1โรงเรียน) จำนวน 2 โรงเรียน 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 47,000 สืบสวน 
ป้องกันปราบปราม 
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แผนปฏิบัติราชการ 

(กิจการตามงบประมาณ) 

 

ตัวชี้วัด 

 

ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

   

กิจกรรม: การป้องกันปราบปราม
การกระทำ ความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

1.ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ทาง
เทคโนโลยีไม่เกินร้อยละ 40 
2.ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อประสิทธิภาพ การ
ทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.จำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สำคัญ ที่
พนักงานอัยการสั่งฟ้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
สำนวนคดีที่จับกุมได้ 
4.ผลการจับกุมอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่สำคัญ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคดีที่ บช.สอท.รับแจง้
ทั้งหมดในปีงบประมาณ 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - สืบสวน 
ปอ้งกันปราบปราม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การส่งกำลังบำรุงมีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1  

 1. ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบริหารงานของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้ทันสมัย เปิดีกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การเป็นระบบราชการ4.0 ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) (ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนกำหนด) 
4. ระดับความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 

 1. พัฒนารูปแบบการให้บริการทุกประเภทของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน สามารถมีการ
เชื่อมโยงหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

2. พัฒนาการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ให้ทันสมัย โดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและ
ข้อมูล มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการการให้บริการรวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่าง องค์กร ทั้งภายในและ
ภายนอก แบบอัตโนมัติ เช่นการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องสามารถใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและ
รวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

3. ปรับเปลื่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถ
ตอบสนองตอบริบทการเปลื่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่มีความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่
เปลื่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
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4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้รับบริการมีช่องทางในการเสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างสะดวก และ
ทันสถานการณ์  

5. วางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานี
ตำรวจนครบาลบางพลัด ให้ทันสมัยและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ให้สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6. บริหารงบประมาณ การเงิน ให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด 
7. จัดสรรที่พักอาศัย ให้เพียงพอและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน 
8. กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการที่รองรับแนวทางการ

ดำเนินงานและเป้าหมายของแผนประเทศ ในทกุแผ่นที่เก่ียวข้อง โดยติดตามประเมินผลทั้งก่อนเรมิโครงการระหว่างดำเนินการและหลังการดำเนินงาน 
เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ต้ังแต่ปัจจัยนำเข้ากระบวนการดำเนินการผลผลิต ผลลัพธ์  และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ 

9. มีการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ 

10. เสริมสร้างภาพลักษณ์สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน เพือ่สร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มความไว้ใจของประชาชนที่มี
ต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มากข้ึน 
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แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 

ตัวชี้วัด 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

  

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นระบบ
ราชการไทย 4.0 

- ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายมาตรฐาน 
(ร้อยละ 75 ) (ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนกำหนด) 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - อำนวยการ 
ป้องกันปราบปราม 
สืบสวน 
สอบสวน 
จราจร 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความรัก เชื่อม่ันและศรัทธาต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 4.2 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคลคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 

 1. ส่งบุคลิการอบรมและเฉพาะทางของแต่ละสายงาน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลื่ยนเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
3. ให้ข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมทุกตำแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตำรวจและ

การบังคับใช้กฎหมาย 
4. พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกระดับชั้นในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 
5. พิจารณาบำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) 
6. ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร 
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
8. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตำรวจ 
9. ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการดำรงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพือ่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ 
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แผนปฏิบัติราชการ 

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
ตัวชี้วัด 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

  

กิจกรรม: การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย 

จำนวนข้าราชการตำรวจได้รับจัดสรร
ห้องพักไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ต.ค.64 - ก.ย.65 
 
 

- อำนวยการ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 4.3 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเร่ืองความโปร่งใส 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 4.3 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ A (85.00 - 94.99 คะแนน) 

2. สัดส่วนข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 20 
3. ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ( ด้านความโปร่งใส) 
4. ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * ( ด้านความโปร่งใส) 

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1. กำหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของ
ข้าราชการตำรวจ 

2. ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
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แผนปฏิบัติราชการ 

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
ตัวช้ีวัด 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
หน่วยปฏิบัติ 

   

กิจกรรม : การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่
น้อยกว่าระดับ A (85.00-94.99) 
- จำนวนเร่ืองการดำเนินการทางวินัยที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการได้รับการ
ตรวจเร่งรัดแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
- จำนวนข้าราชการตำรวจทีบ่กพร่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อย
ละ 100 
- จำนวนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดฐาน
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้รับการลงโทษ
ทางวินัย ร้อยละ 100 
- จำนวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
สอบสวน งานสบืสวน งานป้องกัน
ปราบปรามที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 

ต.ค.64 - ก.ย.65 - อำนวยการ 
ป้องกันปราบปราม 
สืบสวน 
สอบสวน 
จราจร 
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การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 การประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 กลยทธุ์แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ซึ่งในแต่ละด้าน จะมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิตของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จ
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยเจ้าหน้าที่แต่ละสาย เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์  จะต้องรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ตามห้วงเวลา ดังนี้    

 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1. ( รอบ 6 เดือน )          ภายในวันท่ี 1 เม.ย.65 
2. (รอบ 12 เดือน)         ภายในวันท่ี 1 ต.ค.65 

ให้ฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด รวบรวมรายงานผลการดำเนินการ ติดตามประเมินผลสรุป ใน
ภาพรวมเสนอกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ต่อไป 
 
 
 

.............................................................................. 


