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ค าน า 
  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   มาตรา 9 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผน
ประเทศท้ัง 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 –2564 และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 -
2565) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และเพ่ือให้ฝ่ายต่าง ๆ ในสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานในระยะ 1 ปี
ให้บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป 
 แผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ฉบับนี้ 
มุ่งเน้นการด าเนินงานในภาพรวม โดยมีกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมและตัวชี้วัด ของหน่วยในสังกัด และมีการติดตามประเมินผลเพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการดูแล และพิทักษ์ รับใช้ประชาชน” 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

 
ความเป็นมา 

 
 
 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ให้สอดคล้องรองรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) กับภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบายบริหารราชการผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งสถานีต ารวจนครบาล
บางโพงพาง ได้น านโยบาย แนวทางดังกล่าว และแผนปฏิบัติราชการ มาใช้เป็นกรอบ ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 

ความส าคัญ 
 
 
 
  สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยได้น าภารกิจของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารราชการผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการต ารวจนครบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติราชการซึ่งมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ .ศ.2561-
2580) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โดยจัดท า แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และก าหนดหน่วยรับผิดชอบเพื่อใช้ในการบริหาร ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลใน
การปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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วิสัยทัศน ์

 

 “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่น าสมัย  ในระดับมาตรฐานสากล   เพ่ือให้ประชาชนศรัทธา” 

 

 

พันธกิจ 

 

  1. ถวำยควำมปลอดภยัพระมหำกษัตริย์ และพระบรมวงศำนวุงศ์ 

 

  2. บงัคบัใช้กฎหมำยและอ ำนวยควำมยตุธิรรมทำงอำญำ 

 

  3. รักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมมัน่คงของรำชอำณำจกัร 
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นโยบายบริหารราชการ ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใต้การน าองค์กรของ พลต ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการท างาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน  ด้วยการบริหารงานขับเคลื่อน
นโยบายต่าง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กร
บังคับใช้กฎหมาย ที่น าสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนศรัทธา” 
1. เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 1.1 เพ่ือพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติและสนองพระบรม     
ราโชบาย ในทุกด้าน 
 1.2 เพ่ือป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด และอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
 1.3 เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 
 1.4 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และประชาชน 

2. ที่น าสมัย  โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ในด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี 
 2.1 ด้านบุคลากร ข้าราชการต ารวจเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมทีเ่ปลี่ยน  
แปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล 
 2.2 ด้านสิ่งอุปกรณ์ข้าราชการต ารวจต้องมีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลย ี
ที่ทันสมยัได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูล สารสนเทศ ขนาดใหญ่ 
(Big Data) เพ่ือตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีนวัตกรรมด้านสิ่งอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับองค์กร 
 2.3 ด้านบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่น าสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงาน  
เพ่ือน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้อง กับบริบท และมีการ 
ท างานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคต ด้วยมาตรฐานสากล 

3. ในระดับมาตรฐานสากลต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
ต ารวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ 
 3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกสาย
งาน บอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการท างานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดก าหนดแนวทาง ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ     เทียบเคียงกับต่างประเทศที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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4. ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้อง  
กับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย 
 4.2 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ให้
เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน 
 4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความ 
ยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการ 
 4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม 
 4.5 ไดร้ับการยอมรับในระดับสากล 
 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 นโยบายรัฐบาล 

และนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ได้มุ่งเน้นรองรับการด าเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่ส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง โดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ให้แก่ 
หน่วยในสังกัด ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมัน่คงของสถำบนัหลกัของชำติรองรับกำรพฒันำและ เสริมสร้ำง

ควำมจงรักภกัดีตอ่สถำบนัหลกัของชำติ โดยปลกูฝังและสร้ำงควำมตระหนกัรู้ถึงควำมส ำคญั ของสถำบนั

หลกัของชำต ิรณรงค์เสริมสร้ำงควำมรักและภำคภมูิใจในควำมเป็นคนไทยและชำติไทย ผ่ำนทำงกลไกตำ่ง 

ๆ รวมถึง น้อมน ำและเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทำง

พระรำชด ำริตำ่ง ๆ ให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ และน ำไปประยกุต์ปฏิบตัิใช้อย่ำงกว้ำงขวำง ทัง้ภำยใน

และภำยนอกหน่วยงำน รวมทัง้ จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระรำชกรณียกิจ และสนบัสนนุ งำนจิต

อำสำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอ านวยความ 
ยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ และ  
สนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน  
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และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหา  
อาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในการ 
กระท าผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ พิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกจิตส านึก   
และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการ  
แก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการ แก้ไขปัญหา 
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง    รองรับการด าเนินงาน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การบริหารจัดการ ผู้ หลบ 
หนีเข้าเมือง การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหา การก่อการ
ร้าย สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้   และการควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558   เพ่ือให้สามารถสนับสนุน
ภารกิจความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ ประชาชน ตานโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง และ
เชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา ตรวจสอบการ
ท างานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ท างานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา  
และความต้องการของประชาชน   มีขีดสมรรถนะสูง  และทันสมัย  (Smart & High Performance 
Government) เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ ความคิดริเริ่มและ
ประยุกต์องค์ความรู้ในแบบ สหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง 
สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัว
เข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ โดยจัดองค์กรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากรทางการบริหารให้
พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลให้มี ความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กร ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส และน า
เทคโนโลยีดิจิทอล มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ความมุ่งหมายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1.1 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 
1.2 ค่านิยม 
 สมรรถนะ (Competency) สจุริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People 
Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind): COPS 
1.3 วัฒนธรรมองค์กร 
 ยึดมัน่ในระเบียบวินัย บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน และมีการท างานเป็นทีม 
1.4 ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 
 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข 
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
1.5 พันธกิจ 
 1. ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 2. บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
 3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 
1.6 เป้าหมายหน่วยงาน 
 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา อ านวยความยุติธรรม และบริการ 
ประชาชน 
 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 
 4. ปฏิรูประบบงานต ารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

1.7. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 1. สนับสนุนการด าเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ 
 2. ก าหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยในสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 4. จัดสรรงบประมาณประจ าปี  เพ่ือการบริหารงานของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เป็นเครื่องมือส าหรับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานของสถานีต ารวจนคร
บาลบางโพงพาง 
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 1.8. หลักการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
 1. พัฒนาสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางโดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนคร
บาลบางโพงพาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบทิศทางหลักในการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับ
หน่วย ในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
 2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสู่หน่วยปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการ 
พัฒนาตามความแตกตา่งของแต่ละพ้ืนที่ และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
 3. เพ่ิมองค์ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร 
 4. บูรณาการความร่วมมือโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และ 
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
 5. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์สู่สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน และ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถ ติดตาม 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางเพ่ือพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไป 
ได้อย่างแท้จรงิ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าหน่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ชื่อหน่วยงาน สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑  ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติต้องตามประสงค์ ร้อยละ 100  
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
 ๑.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ 
 ๒.การปฏิบัติทุกาครั้งให้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพระองค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
 ๓.ปรับแผนการถวายความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน 
 ๔.หัวหน้าหน่วยต้องก ากับ ดูแล อ านวยการ และตรวจสอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมอบนโยบายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งมาปฏิบัติหน้าที่ มีการแบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 ๕.ซักซ้อมการปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับ โดยเฉพาะ รอง สว.- ผบ.หมู่ ให้เข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างถ่องแท้ 
 ๖.ปรับลดก าลังในเครื่องแบบให้เหลือ ๑ ใน ๓ โดยในเส้นทางให้วางก าลังในเครื่องแบบเฉพาะทางร่วม ทางแยก หรือจุดที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ที่เหลือใช้ก าลัง
นอกเครื่องแบบ 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน - บาท 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

-การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระ
ราชประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 

ทุกสายงาน งานป้องกันปราบปราม/งาน
สืบสวน/งานจราจร/
อ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒  คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ/สนับสนุนและเสริมสร้างการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒  ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่และน้อมน าแนวทางพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
 ๑.สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจ
ถึงหลักการ เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ แก่ประชาชนและสังคม 
 ๒.น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและชุมชน รวมถึงการ
สนับสนุนการด าเนินการตามโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ 
 ๓.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๔.ทุกหน่วยต้องพร้อมปฏิบัติ เพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ๕.ให้ทุกกองบัญชาการส ารวจโครงการพระราชด าริในพ้ืนที่รับผิดขอบและสนับสนุนภารกิจอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 ๖.การด าเนินกิจกรรรมจิตอาสาต้องมีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและจัดท าแผนรองรับการปฏิบัติ โดยต้องมีการด าเนินการทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 
 ๗.กรณีมีภัยพิบัติให้ประสานการปฏิบัติกันหน่วยงานในพื้นที่ และด าเนินการช่วยเหลือในรูปแบบจิตอาสา รวมทั้งรายงานข้อมูลไปยังหน่วยเหนือ หรือ ตร.โดยเร็ว 
 ๘.กรณีมีเหตุภัยพิบัติร้ายแรง ให้รายงานตามล าดับชั้นจนถึงระดับ ตร. ในกรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยให้ร้องขอ ตร.เพ่ือสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์และสิ่งของในการบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน – บาท    ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

การปลูกฝังจิตส านึกจิตอาสาและการเผยแพร่ความรู้
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ 
 

ทุกสายงาน งานป้องกันปราบปราม/งาน
สืบสวน/งานจราจร/
อ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.๑  สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  1.จ านวนคดีอาญาความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
   2.ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 
   3.ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการบริการ 
   4.อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตาย ไม่เกิน 3.0 คดี ต่อประชาการแสนคน 
   5.คดีท าร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
   6.คดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 

1. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานควาร่วมและและสร้างเครือข่ายต ารวจต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ  
 2. พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านก าลังพล 
(สอดคล้องกับความหนาแน่นของจ านวนประชากรและพ้ืนที่) ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดคว ามรู้ระหว่างกัน 
และการก าหนดแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และการน ามาใช้ในการปฏิบัติอย่างเป็นชัดเจน เช่น การจัดท าคู่มือภาคทฤษฎีและภ าคปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกสายงาน ซึ่งมีการก าหนดรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการท างานที่สามารถ
ใช้เป็นตัวชี้วัดก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุยุทธวิธีต ารวจอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และน าข้อผิดพลาด ข้อ บกพร่องในเรื่องที่ผ่านมาเป็น
กรณีศึกษา เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุซ้ า โดยมีการก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น 
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบป้องกันและเพ่ือแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรมได้ทันต่อสถานการณ์และตอบสนองความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้ งก าหนด
แนวทางการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime Prevention) โดยน าระบบฐานข้อมูลมาเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่ละ
พ้ืนที่ได้ ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดจ านวน คดีอาญาในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในประเทศไทย อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีท าร้าย
ร่างกายสาหัส คดีปล้นทรัพย์ และความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ให้ตอบสนองรองรับกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของประเทศ 
 4. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
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5. เพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจร 
6. ป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยก าหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องสงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการที่จะเ ป็นแหล่ง

เพาะอาชญากรรมปลูกจิตส านึก และการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถิ่น
ของตนเองซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมในระยะยาว 

7. เร่งสร้างภาพลักษณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพ่ิมความไว้ใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้
มากขึ้น 

8. ติดตาม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
9. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ ์
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1,984,200 บาท  ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายและบริการ
ประชาชน  

1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการและ
ระงับเหตุของสายตรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
2. จับกุมการกระท าความผิดคดีความผิดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย (กลุ่มคดีที่ 4) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
15 เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา 
3. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่เกิน 83.83  คดี/
ประชากรหนึ่งแสนคน 
4. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ  
ไม่เกิน 28.39 คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน 
 
5. ความเชื่อม่ันของประชาชนในการให้บริการ 

งานสืบสวน/งานป้องกัน
ปราบปราม 

งานสืบสวน/งานป้องกัน
ปราบปราม 
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บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีต ารวจ 
(จราจร จิตอาสา  พัฒนา  สายตรวจ)  
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

1. การควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินที่เกิดข้ึนกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 
5 คดี/นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน   
2. ระดับความส าเร็จในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
ที่ติดต่อขอรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2  ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  1.การเชื่อม่ันของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาของต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
เสมอภาคและเป็นธรรม 
   2.ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการอ านวยความยุติธรรม) 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 

1. ปรับโครงสร้างอัตราก าลังพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน โดยเฉพาะในสถานีต ารวจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณงาน 
            2. เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน ให้มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 
 3. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงานบริการบนสถานีโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน
สอบสวนอย่างชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า รวมทั้งพัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้า และการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจทั่วประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม           
            4. ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ในการท าส านวน 
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            5. ทบทวนการปรับค่าตอบแทนของพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายพิสูจน์หลักฐานให้สอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของ
งาน รวมทั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
            6. เพ่ิมขีดความสามารถงานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชในส่วนภูมิภาคให้เข้าสู่ ระบบมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติ
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
            7. พัฒนาการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหันเหคดี ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือ
ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม (การแจ้งสิทธิ การแจ้งความก้าวหน้าของคดี ฯลฯ)  
 8. ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีช่องโหว่และไม่เหมาะสมกับสถานก ารณ์ปัจจุบัน ไม่
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ หลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่ไม่ทันสมัย โดยเสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก กฎหมายนั้น ๆ กับห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 9. สร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบงานบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจของต ารวจ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการการท างานและฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
 10. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
 11. เพ่ิมศักยภาพในการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานต ารวจ และสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการ
ยุติธรรมของต ารวจทุกข้ันตอน ปิดช่องโหว่ที่จะเป็นการเอ้ือต่อการประพฤติมิชอบ 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 101,100.00 บาท ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

กิจกรรม : การปฏิรูประบบงานสอบสวน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
1. จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
ที่ได้รับการจัดท าแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 
2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้งความ

งานสอบสวน งานสอบสวน 
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ร้องทุกข์ต่างท้องที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และ
การสอบปากค าในการสอบสวน 
1. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา 
ต่อการด าเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของต ารวจ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
2. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/ต่อ
มาตรการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
3. จ านวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา 
ต่อการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
ตามหลักสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนเรื่องร้องเรียน  
4. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าได้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 24 

- กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 1. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงาน
ด้านสืบสวนสอบสวนต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
2. ร้อยละเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานจากการใช้
เงินกองทุนฯ ต่อจ านวนครั้งที่ใช้เงินกองทุนฯ 
    2.1 จ านวนคดีที่ทราบตัวคนร้าย/และ 
หรือออกหมายจับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.33  
   2.2 ผลการจับกุมตามหมายจับไม่น้อยกว่า 35.97  

งานสืบสวน งานสืบสวน 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวมดีข้ึน 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์  3.2.4. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
    1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
    2 ก าหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวก และบรรเทาเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่
ชุมนุม และก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุมและช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจนค าแนะน าเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการ
ขนส่งสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
จากการชุมนุมน้อยที่สุด 
 3 จัดท าแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช้ก าลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ก าลังได้ ให้ใช้ก าลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชน
เพียงเท่าที่จ าเป็นรวมทั้งกรณีการเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
 4 เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการส่งก าลังบ ารุงให้เพียงพอและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
 5 ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะให้มีความเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน – บาท  ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

-ผลด าเนินงานตามตัวชี้วัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบกับความมั่นคงบรรลุเป้าหมายร้อยละ 
100 

 งานป้องกันปราบปราม/งาน
สืบสวน/งานจราจร 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3  การป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมพิเศษดีขึ้น 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  3.3.2 การป้องกัน ปรามปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
 การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
    1 ป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม และปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่
เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
    2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิ ตภายนอก
ประเทศ  
    3 สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยยาเสพติด ทั้งในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้าน ชุมชน    
    4 สร้างการเป็นอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน  
    5 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร  และการ
พัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดก้ัน 
    6 สกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต  
    7 สกัดกั้นการลักลอบน าเข้าส่งออกยาเสพติด ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ปราบปรามผู้ค้า และ เครือข่ายยาเสพติดโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการสกัดก้ันตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน 
    8 สกัดกั้นการน าทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดมูลฐานยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ 
    9 บริหารจัดการสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวพื้นที่ชายแดนและพ้ืนที่พักคอย 
    10 ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการท าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริ ต หรือเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงิน ดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดใน
แหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ 
    11 เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโ นโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้ทันต่อกลุ่มผลิต และผู้ค้ายาเสพติด 
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งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 31,300.00 บาท ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

กิจกรรม : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต
และผู้ค้ายาเสพติด  
 

1. ร้อยละ 75 ของการสกัดก้ันปริมาณยาเสพติด
เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุม 
ทั้งประเทศ 
2. ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3. ขยายผลเครือข่าย ยาเสพติดหรือตรวจสอบ
ทรัพย์สิน คดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ
คดียาเสพติดรายส าคัญ 

งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม/งาน
สืบสวน/งานจราจร 

กิจกรรม : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต
การค้ายาเสพติด 

- ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติด
เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ 

งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม/งาน
สืบสวน/งานจราจร 

กิจกรรม :  การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
ระดับโรงเรียนประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า 

1. จ านวนประชากรวัยเสี่ยงสงูได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการต ารวจ
ประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)  
 

งานป้องกันปราบปราม งานป้องกันปราบปราม 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3  การป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมพิเศษดีขึ้น 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 3.3.4. การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1 หยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 
    2 เสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงพัฒนางานกระบวนการยุติธรรมของต ารวจในด้านสิ่งแวดล้อม 
  4 พิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งบูรณาการการด าเนินการกับทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ปราบปราม และฟ้ืนฟู ความเสียหายจากการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
   งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน – บาท  ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

กิจกรรม : การปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ผลการจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม/งาน
สืบสวน 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3  การป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมพิเศษดีขึ้น 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 3.3.5 อาชญกรรมเฉพาะทาง 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
ด้านการป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
         1 สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยอันตราย และผลจากการกระท าผิดคิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
         2 ก าหนดมาตรฐานและมาตรการการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ทั้งในส่วนของการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ คดีท่ีใช้อุปกรณ์หรือชุดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท างานเข้าด้วยกัน และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการน าเข้า เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์  
         3 จัดองค์กร โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ และก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้
ชัดเจน 

4 พัฒนาระบบปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทรัพย์ เพศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความมั่นคง การจัดเก็บและรวบ รวม
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และวัตถุพยานในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในที่เกิดเหตุ รวมทั้งการเก็บกู้ข้อมูลและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลร่วมกับ
ฝ่ายปฏิบัติการ  
         5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านความรู้ในด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ การเฝ้าฟัง การใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาข่าว และการด าเนินการด้านกรรมวิธีข่าวกรอง  
         6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
         7 พัฒนาระบบการด าเนินการสอบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลและการกระท าผิดที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพ้ืนที่รับผิดชอบของต ารวจภูธร
ภาค 
         8 จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการสอบสวน และการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล ราชทั ณฑ์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความม่ันคงของรัฐ 
         9 สร้างระบบและเพ่ิมช่องทางในการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ รวมทั้งรวบรวมกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
         10 พัฒนาการตรวจสอบและเฝ้าระวังการกระท าความผิดใด ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปฏิบัติการโต้ตอบในเชิงรุกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ปราบปราม ระงับความเสียหายอย่างเด็ดขาด รวดเร็วของการกระท าในลักษณะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
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         11 จัดท าระบบติดตามสถานการณ์ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี วิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งบอกเหตุ เพ่ือพิสูจน์ทราบแนวโน้มสถานการณ์ด้านอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี 
         12 วิจัย พัฒนา จัดหา และควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานสืบสวนและปราบปราม 
         5.3.13 เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีช่องโหว่และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ โดยเสนอให้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน – บาท  ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

1. ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี ไม่เกินร้อยละ 40 * 
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อประสิทธิภาพ 
การท างานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
3. จ านวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ส าคัญ 
ที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ส านวนคดีที่จับกุมได้ 
4. ผลการจับกุมอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ที่ส าคัญ 

งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม/งาน
สืบสวน/งานจราจร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1. ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการต ารวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่  
มีความรักเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคลคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 2. จดัฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการต ารวจให้ครอบคลุมทุกต าแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชกา ร ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาต ารวจ และ 
การบังคับใช้กฎหมาย 
 ๓. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนและนอกพ้ืนที่ รับผิดชอบสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางทั้งภายในและ 
นอกพื้นที่รับผิดชอบ 
 3. พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ข้าราชการต ารวจทุกระดับชั้น ในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 
 4. พิจารณาบ าเหน็จความชอบข้าราชการต ารวจ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) 
 5. ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร 
 6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
 7. เสริมสร้างและพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการด ารงชีพตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน – บาท  ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

กิจกรรม  : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการ
ที่พักอาศัย 

ระดับความส าเร็จในการด เนินการจัดสวัสดิการที่พัก
อาศัยให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด 

งานอ านวยการ ทุกสายงาน 
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส  
ตัวช้ีวัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2. 
 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ A(85.00– 94.99 คะแนน) 
 2. สัดส่วนข้าราชการต ารวจและเจ้าหน้าที่ที่กระท าผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 20 
 3. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านความโปร่งใส) 
 4. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาของต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านความโปร่งใส) 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
 1. ก าหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันการทุจริต และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการต ารวจ 
 2. ตรวจสอบ แนะน า  ติดตาม ประเมินผลการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบได้ 
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน – บาท  ช่วงระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยรับผิดชอบ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลัก/ร่วม ปฏิบัติ 

กิจกรรม  : การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าระดับ A 
(85.00-94.99) 
- จ านวนเรื่องการด าเนินการทางวินัยที จต.สั่งการ
ได้รับการตรวจเร่งรัดแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 50 
- จ านวนข้าราชการต ารวจที่บกพร่องในการปฏิบัติ
หนา้ที่ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 
- จ านวนข้าราชการต ารวจที่กระท าผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ100 

งานอ านวยการ ทุกสายงาน 
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การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

  

 การประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กลยุทธ์แนวทางการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สถานีต ารวจ 
นครบาลบางโพงพาง ซึ่งในแต่ละด้าน จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิตของ
สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางใช้เป็นเครื่องมือ ในการวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย
เจ้าหน้าที่แต่ละสาย เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ จะต้องรายงานผลการด าเนินการตาแผนปฏิบัติ
ราชการของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ตามห้วงเวลา ดังนี้ 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 1. (รอบ 6 เดือน)   ภายในวันที่ 1 เม.ย.65 
 2. (รอบ 12 เดือน) ภายในวันที่ 1  ต.ค.65 
 
 ให้ฝ่ายอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ ติดตาม
ประเมินผลสรุป ในภาพรวมเสนอตามล าดับชั้น ต่อไป 
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