
 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดยอ่ยที ่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O4) 



 

 

 

ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

เร่ือง  ยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

……………………………………………. 

 ด้วยพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ   
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และ
หน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้  มีค าส่ัง ท่ี ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่งต้ังคณะท างาน
จัดท ายุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้สอดคล้อง รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนปฏิรูป ประเทศ ๑๑ ด้าน นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ     (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDGs)  

ในการจัดท ายุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ได้ด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของหลักการจัดท ายุทธศาสตร์  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ท่ีชัดเจน 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจ  รับผิดชอบและใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความ
สอดคล้องกัน ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารและการ ปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “เป็น
องค์กรบังคับใช้กฎหมายท่ีประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา”  

 

ประกาศ ณ วันท่ี  28  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                                                  พันต ารวจเอก      

                                                                                         ( ปณชัย  ตันอารีย์ ) 
                                                     ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค าน า 

 
  ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการ 
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนา 
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ี
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  

สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องรองรับกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนของการจัดท ายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง
ภายในประเทศ 2)การเพิ่มศักยภาพ ในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 3) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน และ 4) การพัฒนา องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยก าหนดการ
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ แบ่งเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี เพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายให้ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
มีความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ จึงเป็นนโยบายและกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงาน
ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ข้าราชการต ารวจทุกนายจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์         
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายท่ีประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา” และเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป 
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ยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

 

ส่วนท่ี 1 บทน า 

สถานการณ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 
พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา  
1. สถานการณ์  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
เป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ มาตรา 257 ก าหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

 (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  

(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ า  
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับ มาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศให้เกิดผล โดยก าหนดแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการเมือง  
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
3) ด้านกฎหมาย  
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
5) ด้านเศรษฐกิจ  
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
7) ด้านสาธารณสุข  
8) ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ  
9) ด้านสังคม  
10) ด้านพลังงาน  
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยประเด็นการปฏิรูปด้าน

กระบวนการยุติธรรมก าหนดให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ี และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้  รับค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ  ตามระบบ
คุณธรรมท่ีชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งต้ังและโยกย้ายต้องค านึงถึงล าดับอาวุโสและความรู้  ความสามารถ
ประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของ บุคคลใด มี
ประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ท้ังนี้ การปฏิรูปท่ีส าคัญ คือ การปฏิรูปต ารวจ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ 
เป็นกรอบทิศทางระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580 
“ประเทศ มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 



 

 

2 
 
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยก าหนดการ 

ขับเคล่ือนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี 
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ท่ีส าคัญอีกหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบายรัฐบาล 
และนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้น ามาเป็นสารสนเทศ
ท่ีส าคัญในการ วิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้
สถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้น รวมถึงสภาพการเปล่ียนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม  ตลอดจน
ปัจจัยการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ส่งผลให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
และความท้าทายในทุกมิติ จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาองค์กรท่ีรอบคอบและครอบคลุมด้วยการ
จัดท า ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้มีความสอดคล้องรองรับกับ
สถานการณ์  

ในประเด็นหลักท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ เพื่อใช้เป็นทิศ
ทางการพัฒนาในระยะยาว โดยมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรท่ีวางไว้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน การ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบท่ีชัดเจน และ ให้หน่วยในสังกัดน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี พร้อมจัดท า แผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับและใช้เป็นแผนในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มี ความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง (Strengths) 

 1. เป็นองค์กรหลักท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมาย 
 2. มีหน่วยงานและก าลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยู่ท่ัวประเทศ สามารถเข้าถึงประชาชน แหล่งข้อมูล 

และบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอ านวยความยุติธรรม ทาง

อาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 

จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของต ารวจยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ  
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3. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ 

และไม่ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ี  
4. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอและไมส่อดคล้องกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  
5. การประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกยังไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ์  

โอกาส (Opportunities)  

1. ภารกิจท่ีรับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรง  
2. นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้มีการท างานในลักษณะบูรณาการกับทุกภาคส่วนท าให้การปฏิบัติงาน  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
3. การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญเป็นโอกาสในการปรับระบบการบริหารงานต ารวจให้มี

ประสิทธิภาพ มากขึ้น  
 

อุปสรรค (Threats)  

1. สังคมยังมีความขัดแย้งทางด้านความคิดอยู่บ้างและอาจมีความเคล่ือนไหวท่ีส่งผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อย  

2. รูปแบบการก่ออาชญากรรมมีความสลับซับซ้อนจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีแนวโน้มเป็น
อาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น  

3. กฎหมายบางฉบับมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
4. กระแสสังคมและความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อส่ือสาร มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ

ต ารวจ  
 

3. วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายท่ีประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา  

4. ค่านิยม  
สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People 

Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS  
5. วัฒนธรรมองค์กร  

ยึดมั่นในระเบียบวินัย บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน และมีการท างานเป็นทีม  
6. ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน  

ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และ
สนับสนุน การพัฒนาประเทศ  
7. พันธกิจ  

1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
2) บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา  
3) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 
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8.เป้าหมายตัวชี้วัด 
 1) ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกินร้อยละ 46.98 
 2) ความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70.13 

 

ส่วนท่ี 2  ยุทธศาสตร์ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ     

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง ภายในประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ 
                    ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ  
เป้าหมาย  

1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย  
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย  

ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
1. ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์  
2. ประชาชนในพื้นท่ีมีความสงบสุขและมีความเช่ือมั่นจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์   

ท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 
กลยุทธ์   1.1.1 ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดท่ีเกี่ยวกับสถาบันหลัก  

1.1.2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัย      
ให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้อง
ปรามการล่วงละเมิดสถาบันหลัก  

1.1.4 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย
และจัดท าหลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 
 



 

 

5 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
กลยุทธ์   1.2.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น  แนวทาง
ปฏิบัติ  

1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชด าริและอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
1.2.3 สนับสนุนการด าเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ          

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม  
ของชาติ  
กลยุทธ์   1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ   

1.3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในการบริหารจัดการปัญหาด้านความมั่นคงและ 
ภัยคุกคามในทุกระดับท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

1.3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย และทันสถานการณ์และ
สามารถเช่ือมโยงบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม  
เป้าหมาย 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย  
2. ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ

ภาคและเป็นธรรม  
3. สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
1. ระดับความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจเพิ่มข้ึน  
2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง  
3. อัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน (1. กลุ่มชีวิตร่างกายและเพศ 2. กลุ่มทรัพย์)  
4. สถิติในการไม่แจ้งความคืบหน้าของการด าเนินคดีต่อผู้เสียหายลดลง  
5. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของต ารวจเพิ่มข้ึน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย  
กลยุทธ์   2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกัน  
อาชญากรรม  

2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

อาชญากรรม  
2.1.2 ป้องกันปราบปรามยาเสพติด  

2.1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
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2.1.2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด  
2.1.3 ป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าว ท่ีไม่พึง 

ปรารถนา 
 2.1.3.1 สกัดกั้น สืบสวน ปราบปราม จับกุม คนต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้า

เมืองหรือผิดเงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของไทย และ
ต่างประเทศ  

2.1.3.2 ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักรให้เป็นไป
ตามข้ันตอน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน  

2.1.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม และด าเนินคดี 
รวมท้ังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ประเทศ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ า
กายประจ าหน่วย และเครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในการป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามต่าง ๆ  

2.1.5 จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ข้อตกลง พันธสัญญา และ  หลัก
สิทธิมนุษยชน ท่ีประชาชนควรรู้และต้องปฏิบัติพร้อมท้ังเผยแพร่ในช่องทาง ท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  

2.1.6 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย  

2.2 การอ านวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเช่ือมั่น  ให้กับประชาชน 
กลยุทธ์ 

  2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
  2.2.1.1 เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุและการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรมทาง

อาญาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  
2.2.1.2 มาตรการในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา น าระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของต ารวจ  
2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมายและงานพิสูจน์หลักฐาน  

2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงาน
สอบสวน เจ้าหน้าท่ีสืบสวน เจ้าหน้าท่ีสายตรวจ ป้องกันปราบปราม ให้มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ  เป็นท่ียอมรับ และมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 

   2.2.2.2 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานในทุกขั้นตอนของงานสอบสวน  ให้
ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความ
คืบหน้าให้ ประชาชนทราบโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  

2.2.2.3 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างสถานี ต ารวจท่ัวประเทศ  

2.2.2.4 ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของ
พนักงานสอบสวน ในการท าส านวน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
กลยุทธ์   2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีต ารวจและหน่วยบริการประชาชน  

2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีต ารวจ และหน่วยบริการ 
ประชาชน  

2.3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  

2.3.1.3 สร้างเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มี ความเป็น
มิตรและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน  

2.3.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  

2.3.2 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
2.3.2.1 รักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 

2.3.3 บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกด้านการจราจร  
2.3.4 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการต ารวจ และครอบครัว  
2.3.5 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอ านวย ความสะดวก

แก่ประชาชน รวมท้ังเช่ือมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ  
2.3.7 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการส่ือสารกับประชาชนในรูปแบบ ท่ีหลากหลาย

พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน  
2.3.8 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) 

มีทัศนคติและวิธีการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย  

1. มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น  
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม  

2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย  
ตัวชี้วัดเป้าหมาย  

1. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจเพิ่มข้ึน 
  2. ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของต ารวจเพิ่มข้ึน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการท างานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
กลยุทธ์   3.1.1 ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจทุกระดับให้ยึดถือประชาชน  เป็น
ศูนย์กลางตามแนวคิด Community Policing  

3.1.2 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างต ารวจกับทุกภาคส่วน ในการดูแล
ชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีต้นเหตุ (Problem Oriented Policing)  
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3.1.3 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน  และภาคประชา

สังคม มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การด าเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจ อย่างเหมาะสม 

 3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบ  เรียบร้อย
ภายในชุมชนของตนเอง และน าไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์   3.2.1 ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และปฏิบัติ หน้าท่ีให้มี
ความยืดหยุ่นและทันสมัย  

3.2.2 จัดท าโครงการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ให้เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

3.2.3 เสริมสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประโยชน์ 
ส่วนรวมตามแนวทางจิตอาสา  

3.2.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ต ารวจ ผู้ปฏิบัติ 
หน้าท่ีและภาคีเครือข่าย  

3.2.5 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการต ารวจ เพื่อความสงบสุข  ของชุมชน
และสังคมในทุกด้าน  

3.2.6 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย  

1. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และน าระบบ  
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  

3. ข้าราชการต ารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เช่ียวชาญในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน  

4. ข้าราชการต ารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความรัก เช่ือมั่น และศรัทธาต่อองค์กร 
ต ารวจ  

5. เป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส  
 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
1. ขีดสมรรถนะของข้าราชการต ารวจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มข้ึน  
2. คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการต ารวจเพิ่มข้ึน  
3. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจต่อการบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพิ่มข้ึน  
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4. มีทรัพยากรทางการบริหารท่ีทันสมัย ครบถ้วนทุกภารกิจและบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ  
5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เพิ่มข้ึน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์   4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสม  
คล่องตัวในการบริหารงาน และเป็นส านักงานสมัยใหม่ (Modern Office)  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่  
กลยุทธ์   4.2.1 การมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนก าลังคนท่ีเหมาะสม  

4.2.2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและ มีจิตสาธารณะไว้
ในองค์กร  

4.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่าง เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  
4.2.4 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ ข้าราชการต ารวจ  
4.2.5 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ ข้าราชการต ารวจและ 

ครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการด ารงชีพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติ
หน้าท่ี อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และมี
มาตรฐานระดับสากล  
กลยุทธ์  4.3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอด 
ความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization)  

4.3.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  
โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  

4.3.3  พัฒนาข้าราชการต ารวจ ให้มีความเช่ียวชาญในด้านวิชาชีพต ารวจและการบังคับใช้
กฎหมาย  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
กลยุทธ์   4.4.1 ปรับระบบวิธีการท างาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สะดวก  รวดเร็ว 
และโปร่งใส  

4.4.2 ปรับรูปแบบและวิธีการท างานในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
(One stop service) และมีลักษณะครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง  
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4.4.3 ก าหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ

มาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการต ารวจ  
4.4.4 ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดให้
ทันสมัย และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์  

4.4.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีก าหนด  
4.4.6  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยง

กันทุกหน่วยงาน  
4.4.7 ตรวจสอบ แนะน า ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติ

หน้าท่ีของทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้  

4.4.10 การป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ    
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีความทันสมัย รองรับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0  
กลยุทธ์   4.5.1 เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์ หรือภาวะ
ฉุกเฉินให้สะดวกและรวดเร็ว  

4.5.2 น าระบบการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุคุกคาม ทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล และจัดต้ังศูนย์ประสานงาน ด้าน Cyber crime  

4.5.3 ปรับวิธีการปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร  และการบริการ 
ประชาชนให้ทันสมัย โดยน านวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบ การท างานท่ีเป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ  

4.5.4 จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย  และท่ีพักอาศัยให้
เพียงพอ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจ อย่าง
ทันต่อสถานการณ์และท่ัวถึง  
กลยุทธ์   4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่  
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.6.2 พัฒนาเทคนิคการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์  

4.6.3 เพิ่มช่องทางการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 4.6.4 
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 3 การขับเคล่ือนและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
 

ยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ เป็นกรอบการด าเนินงาน ท่ีก าหนดทิศทางและ
ขอบเขตขององค์กร ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีสัมพันธ์สอดคล้องกัน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กร บังคับใช้
กฎหมายท่ีประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา” เป็นเป้าหมายร่วมท่ีแสดงถึงเจตจ านงของข้าราชการต ารวจทุกนาย 
ด าเนินการตามพันธกิจท่ีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  เพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก าหนดรายละเอียดแบ่งเป็น  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก ตัวช้ีวัดเป้าหมาย หลักกลยุทธ์ ระบบการติดตามและประเมินผล ซึ่งกระบวนการ 
ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงภายในองค์กร รวมท้ังโครงสร้างและระบบการบริหาร เพื่อให้
สามารถ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ  
ด าเนินการตามกระบวนการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ก าหนดกรอบการพัฒนาไว้ โดยยึดการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มาเป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการ
บริหารยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ด้วยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให ้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 
   2.1 สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ได้น ายุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี       
(พ.ศ. 2561 - 2580) ไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ งาน  กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วย มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

3. การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) รวมท้ังผลการติดตามและประเมินผล ให้ข้าราชการต ารวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน 
รับทราบและสามารถ เข้าถึงข้อมูล รวมท้ังสามารถตรวจสอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ท่ีประกาศใช้ เพื่อน า ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 20 ปี ให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน  
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การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ เป็น
กระบวนการท่ีท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค และผล  การด าเนินงานของ
องค์กรว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตาม และประเมินผล
ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ท่ีจะน าไปก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กร
ในอนาคต ตามกระบวนการ P-D-C-A โดยก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้ 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ติดตามผลความก้าวหน้าประจ าปี เพื่อตรวจสอบความคลาดเคล่ือนระหว่างเป้าหมาย  ท่ี
ก าหนดไว้กับผลท่ีเกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น เพื่อจะน าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 
ตลอดจนทบทวนเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

ระยะที่ 2 ประเมินเมื่อส้ินสุดระยะท่ี 1 ของยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินเมื่อครบก าหนดระยะ เวลา
ในการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายหลักของหน่วยงานท่ี 
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์สรุปผลการประเมินและน าปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละปี มาแสดงผลสัมฤทธิ์ใน
ภาพรวม ตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) น าไปสู่การทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนา กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. รายงานผลการด าเนินการไปยังหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการระดับกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ สรุปผลการด าเนินการ  ตามตัวช้ีวัด ท้ังเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมินในภาพรวมและน าปัญหา ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดังกล่าว 
เสนอความเห็น ต่อผู้บังคับบัญชาระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ และแจ้งหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เพื่อทราบ และด าเนินการต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         O4 ยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ประจ าปี พ.ศ.2565 
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ค าสั่ง  สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ท่ี   269 / 2564 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

  ตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีความ
สอดคล้องเช่ือมโยงและรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายรัฐบาล นั้น 

  ดังนั้นเพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติตาม
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ท่ีก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะท างาน
จัดท ายุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาล ดังนี้ 
 

1. ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ                        หัวหน้าคณะท างาน 
2. รองผู้ก ากับการจราจร สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ        รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ                   คณะท างาน              
4. รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ       คณะท างาน 
5. รองผู้ก ากับการสืบสวน สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ                    คณะท างาน 
6. สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ     คณะท างาน/เป็นเลขานุการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

-  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ให้แต่งต้ังคณะท างานเพิ่มเติม หรือส่ังการให้ข้าราชการต ารวจ
มาร่วมประชุมให้ข้อมูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                            ส่ัง ณ วันท่ี     29  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4  

         พันต ารวจเอก      

                              ( ปณชัย  ตันอารีย์ ) 
              ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ



 

 



 

 

 

 

      O4 ยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ประจ าปี พ.ศ.2565 

 


