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สารบัญ 



 

 

 

ความเปนมา 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานในสังกัด จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  

ใหสอดคลองรองรับกับประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ

หนวยงาน ตามนโยบายบริหารราชการผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติราชการสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ซ่ึงสถานีตํารวจนครบาลบางรัก ไดนํานโยบาย แนวทางดังกลาว และแผนปฏิบัติ

ราชการ มาใชเปนกรอบ ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สถานีตํารวจนครบาลประชาสําราญประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ความสําคัญ 

 สถานีตํารวจนครบาลประชาสําราญไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไดนําภารกิจ

ของหนวยท่ีเก่ียวของกับนโยบายบริหารราชการผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติราชการ

สํานักงานตํารวจแหงชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติราชการสํานักงานกําลังพล ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2565 มากําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการซ่ึงมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ 20 ป  

(พ .ศ.2561-2580) ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โดยจัดทํา แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตัวชี้วัด และกําหนดหนวยรับผิดชอบเพ่ือใชในการบริหาร ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผลในการปฏิบัติราชการใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

  

ความเปนมาและความสําคัญ 



 

บริการเปนเลิศ เทิดไวดวยการอํานวยความยุติธรรม 

นําความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมาสูประชาชน 

จัดสังคมใหเปนระเบียบ 

 

 

 

 

 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ 

 2. บังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

 3. รักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคงของราชอาณาจักร 

  

วิศัยทัศน 

พันธกิจ 



 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ภายใตการนําองคกรของ พลตํารวจเอก สุวัฒน แจงยอดสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ไดมุงเนนการทํางาน ใหบรรลุผลเปนรูปธรรม มีความชัดเจน ดวยการบริหารงานขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล 

ตอบสนองความตองการของประชาชน ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรบังคับใชกฎหมาย ท่ีนําสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือให

ประชาชนศรัทธา” 

 1. เปนองคกรบังคับใชกฎหมาย สรางความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยใชอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

 1.1 เพ่ือพิทักษปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เทิดพระเกียรติ และสนองพระบรมราโชบายใน

ทุกดาน 

 1.2 เพ่ือปองกันปราบปรามการกระท าความผิด และอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 

 1.3 เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 

 1.4 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย อันเปนประโยชนแหงรัฐ และประชาชน 

 2. ท่ีนําสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยูตลอดเวลาท้ังในดาน

บุคลากร สิ่งอุปกรณ และการบริหารจัดการท่ีดี 

 2.1 ดานบุคลากร ขาราชการตํารวจเรียนรูและพัฒนาตัวเอง รูเทาทันสถานการณทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลามีทักษะในการใชเทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศ และคิดสรางสรรคนวัตกรรม 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดอยางมีมาตรฐานสากล 

 2.2 ดานสิ่งอุปกรณขาราชการตํารวจตองมีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยไดมาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการขอมูล สารสนเทศ ขนาด

ใหญ (Big Data) เพ่ือตอบสนองภารกิจท่ีไดรับมอบหมายในปจจุบันและอนาคต รวมถึงมีนวัตกรรมดาน

สิ่งอุปกรณท่ีเหมาะสมกับองคกร 

 2.3 ดานบริหารจัดการท่ีดี ตองมีการบริหารจัดการท่ีนําสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานเพ่ือนําไปสู

ความเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคลอง กับบริบท และมีการ

ทํางานเปนทีม โดยประชาชนมีสวนรวม เพ่ือรองรับความทาทายของโลกในอนาคต ดวยมาตรฐานสากล 

 3. ในระดับมาตรฐานสากล ตองมีคูมือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ตํารวจเทียบเคียงกับตางประเทศ 

 3.1 มีคูมือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจาหนาท่ีตํารวจทุกสายงาน

บอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการท างานท่ีสามารถใชเปนตัวชี้วัดกําหนดแนวทาง ใน

การปฏิบัติหนาท่ี 

 3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจเทียบเคียงกับตางประเทศท่ีสอดคลองกับ

บริบทของสังคมไทย เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหตอบสนองความตองการของประชาชน 

 4. ประชาชนเช่ือม่ันศรัทธา โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 

  

นโยบายบริหารราชการ ของผูบัญชาการตาํรวจแหงชาติ 



 4.1 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม โปรงใส ไดมาตรฐานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับ

บริบทของกฎหมายและสังคมไทย 

 4.2 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธกับประชาชนดวยอัธยาศัยไมตรีอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง ใหเขาอกเขาใจ

ซ่ึงกันและกัน โดยคํานึงถึงความพึงพอใจควบคูกับผลงาน 

 4.3 สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความ

ยุติธรรมทางอาญาและการใหบริการ 

 4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือประโยชนแหงรัฐ และคุณคาทางสังคมท่ีดีงาม 

 4.5 ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

 

 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560ไดมุงเนนรองรับ

การดําเนินงานตามเปาหมายและแนวทางของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ในสวนท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเก่ียวของ โดยจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2565 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระดับท่ี 3 เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานและขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติใหแกหนวยในสังกัด ซ่ึงจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคงเปน

หลัก โดยไดกําหนดยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติรองรับการพัฒนาและ เสริมสรางความจงรักภักดี

ตอสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญ ของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรัก

และภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงนอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง 

ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานรวมท้ัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสาอยาง

สมํ่าเสมอ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอํานวย ความยุติธรรมทาง

อาญา รองรับการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความม่ันคงของมนุษยและสนับสนุนการดําเนินการแกไขปญหา

ดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบันอยางจริงจังและเปนรูปธรรม เพ่ือแกไขปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจร ปญหาความรุนแรง

ในสังคม ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

ปองกันและแกไข ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ท้ังใน

การกระทําผิดรูปแบบปกติและออนไลน พิทักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความ

เปนพลเมือง ซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานสําคัญ มุงใชเทคโนโลยีและการบังคับใชกฎหมาย ในการแกไขปญหาในระยะยาว รวมท้ังใชหลักการ

แกไขปญหาแบบบูรณาการ เพ่ือใหสามารถดําเนินการ แกไขปญหารวมกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

พ.ศ.2562 – 2565 นโยบายรัฐบาล 



 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง รองรับการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหา

ความม่ันคงในดานตาง ๆ ไดแก การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน การบริหารจัดการ ผูหลบหนีเขาเมือง การรักษาความม่ันคง

และผลประโยชนของชาติทางทะเล การปองกันและแกไขปญหา การกอการรายสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต และการควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ  

พ.ศ. 2558 เพ่ือใหสามารถสนับสนุนภารกิจความม่ันคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและชวยเหลือ 

ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 ใหเปนองคกรท่ีเปดกวาง และเชื่อมโยงกัน 

(Open & Connected Government) มีความโปรงใสในการทํางาน โดยบุคคลภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทาง

ราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน และสามารถเขามา ตรวจสอบการทํางานได ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen - 

Centric Government) ทํางานในเชิงรุก มุงเนนแกไขปญหาและความตองการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

(Smart & High Performance Government)เตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือ ความคิด

ริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการดําเนินงานใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง สามารถ

ตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา ตลอดจนเปนองคกร ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเขาสูสภาพความเปน

สํานักงานสมัยใหม โดยจัดองคกรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากรทางการบริหารใหพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน การ

บริหารงานบุคคลใหมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เชื่อม่ันและศรัทธาตอองคกร เปนองคกร ท่ีไดรับ

การยอมรับในเรื่องความโปรงใส และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใน

ยุทธศาสตรท่ี 1 - 3 ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

 

1.1 วิสัยทัศน 

 “เปนองคกรบังคับใชกฎหมายท่ีประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา” 

1.2 คานิยม 

 สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเปนศูนยกลาง (People Oriented) บริการดวยใจ 

(Service Mind) : COPS 

1.3 วัฒนธรรมองคกร 

 ยึดม่ันในระเบียบวินัย บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน และมีการท างานเปนทีม 

1.4 ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน 

 ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของตํารวจ สังคมและประเทศชาติ มีความม่ันคง สงบสุข และสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศ 

1.5 พันธกิจ 

 1. ถวายความปลอดภัยสํารับองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

 2. บังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

 3. รักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 

  

ความมุงหมายของสํานักงานตํารวจ

 



1.6 เปาหมายหนวยงาน 

 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

 2. บังคับใชกฎหมาย ปองกันปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 

 3. รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 

 4. ปฏิรูประบบงานตํารวจใหโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

1.7 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการส านักงานตํารวจแหงชาติ 

 1. สนับสนุนการดําเนินงานแผนระดับตาง ๆ ของประเทศ 

 2. กําหนดเปาหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหเปนไป ในทิศทางเดียวกัน 

 3. แปลงแผนไปสูการปฏิบัติใหแกหนวยในสังกัดไดอยางเปนรูปธรรม 

 4. จัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. เปนเครื่องมือสําหรับติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

1.8 หลักการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 

 1. พัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานตํารวจ แหงชาติประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เปนกรอบทิศทางหลักในการแปลงสูการปฏิบัติในระดับหนวย ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 2. บริหารงานโดยกระจายการพัฒนาลงสูหนวยปฏิบัติ พรอมท้ังพิจารณาความเหมาะสมในการ พัฒนาตามความแตกตางของ

แตละพ้ืนท่ี และใหความสําคัญตอการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 

 3. เพ่ิมองคความรูแกบุคลากรเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคเพ่ือเปนเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาองคกร 

 4. บูรณาการความรวมมือโดยกระบวนการสรางเครือขาย เพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหา และ พัฒนาศักยภาพในการ

ปฏบิัติงานตามภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 5. บริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ โดยสรางความเชื่อมโยงตั้งแตระดับยุทธศาสตรสูสามารถ ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณา

การแผนการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ แผนเฉพาะดาน และ ระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเชิง

พ้ืนท่ี และการพัฒนาท่ีตอเนื่อง รวมท้ังสามารถ ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติเพ่ือพัฒนา

องคกรในปงบประมาณตอไป ไดอยางแทจริง



แผนการปฏิบัติราชการสถานีตํารวจนครบาลประชาสําราญ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร เจาภาพ 
ยุทธศาสตร 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร เจาภาพตัวช้ีวัด 
ระดับยุทธศาสตร 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
เสริมสรางความม่ันคง
ของ 
สถาบัน หลักของชาติ 

สน.ประชาสําราญ 1 . 1  ถ ว า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
พระมหากษัตริยพระบรมวงศานุวงศ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปอยาง
สมพระเ กียรติตองตามพระราช 
ประสงค 
1 .2  คน ไทย มี คว ามจ งรั กภั ก ดี 
ซ่ือสัตย  พรอม ธํ ารงรักษาไว ซ่ึ ง
สถาบันหลักของชาติ / สนับสนุน 
และเสริมสรางการดําเนินงานตาม
แนวทาง พระราชดําริ ไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ 

- ถวายความปลอดภัยอยางสมพระ
เกียรติตองตามพระราชประสงค รอย
ละ 100 
- ระดับความสําเร็จของการเผยแพร
และนอมนํา แนวพระราชดําริ ไป
ปฏิบัติอยางเปน 
รูปธรรม 

ทุกฝาย -ก า ร ถ ว า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
-สงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความ
เข็ม แข็งใหกับชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
สราง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ทรัพยสิน และ
การอํานวย ความ
ยุติธรรมทางอาญา 

สน.ประชาสําราญ 2.1 สังคมมีความสงบเรียบรอย 
ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต 
แ ล ะ ท รั พ ย สิ น  แ ล ะ  บั ง คั บ ใ ช
กฎหมายอยางเสมอภาคและเปน
ธรรม 

- จํานวนคดีอาญาความผิดตอชีวิต 
รางกายเพศ และทรัพย ลดลงเม่ือ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บค า เ ฉ ลี่ ย  3  ป
ยอนหลัง ไมนอยกวารอยละ 5 
- ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน ไมเกินรอยละ 40 * 
- ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ ไม
นอยกวารอยละ 80 *(ดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
และการบริการ) 

ฝายปองกันฯ 
ฝายสอบสวน 

1. การบังคับใชกฎหมายและบริการ 
ประชาชน 
2 .  ก า ร รั ก ษ า ค ว า มป ลอ ดภั ย แ ล ะ
ใหบริการ แกนักทองเท่ียว 

 

  



ยุทธศาสตร เจาภาพ 
ยุทธศาสตร 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร เจาภาพตัวชี้วัด 
ระดับยุทธศาสตร 

กิจกรรม 

  2.2 ประชาชนได รับการอํานวย
ความยุติธรรม ทางอาญาและการ
บริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
เสมอภาคและเปนธรรม 

-ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการ
อํานวยความ ยุติธรรมทางอาญาของ
ตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดาน
การบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว 
เสมอภาคและเปนธรรม) 
- ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการ 
ปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีตํารวจ ไม
นอยกวารอยละ 80 (ดานอํานวย
ความยุติธรรม) 

ฝายสอบสวน 1. การตรวจพิสูจนหลักฐานและการ 
ดําเนินการ ดานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ 
2. การสนับสนุนการปฏิบัติดานการ 
สอบสวน 
3. การปฏิรูประบบงานสอบสวน และ 
การบังคับ ใชกฎหมาย 
4.กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน 
คดีอาญา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ปองกันและแกไขปญหาท่ี
มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ค ว า ม
ม่ันคง 

สน.ประชาสําราญ 3.1 การปองกันและแกไขปญหา
ความม่ันคง และตรวจสอบ คัดกรอง 
ป ร าบปร า ม  คนต า ง ด า ว ไ ม พึ ง
ปรารถนาดีข้ึน 
 
 
3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมี
ผ ล ก ร ะ ท บ  ต อ ค ว า ม ม่ั น ค ง ใ น
ภาพรวมดีข้ึน 

- ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดาน
การปองกัน และแกไขปญหาความ
ม่ันคงบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 
 
 
 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข  ป ญ ห า ท่ี มี
ผลกระทบต อความ ม่ันคงบรรลุ
เปาหมาย รอยละ 100 

ฝายปองกันฯ 
ฝายสืบสวน 

1. การตรวจสอบ คัดกรองปราบปราม 
คนตางดาวท่ีไมพึงปรารถนา 
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ 
ทรัพยสินของประชาชน และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม 
สถานการณความไมสงบ 
2. เ พ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ 
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินคดีความ 
ม่ันคงในพ้ืนท่ี 
5.  การดํ า เนินการด านการข าว ท่ี มี
ผลกระทบ ตอความม่ันคงของประเทศ
และการรักษา ความปลอดภัยบุคคล
สําคัญ 



ยุทธศาสตร เจาภาพ 
ยุทธศาสตร 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร เจาภาพตัวช้ีวัด 
ระดับยุทธศาสตร 

กิจกรรม 

   
 
 
3.3 การปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรม พิเศษดีข้ึน 

 
 
 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดาน
ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า
อาชญากรรมพิเศษบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 100 

 
 
 
 
 

6. การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับความ
ม่ันคง และความสงบเรียบรอย 
 
1. การปองกันปราบปรามอาชญากรรม
คดีเฉพาะทาง 
2. การปองกัน ปราบปรามและดําเนินคดี
ก า รกระ ทํ า คว ามผิ ดค า มนุ ษย แล ะ
ความผิด ท่ีเก่ียวของ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและ 
ดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษย
และความผิดท่ีเก่ียวของ 
4. การปองกัน ปราบปรามสืบสวนผูผลิต
และ ผูคายาเสพติด 
5. การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 
การคายาเสพติด 
6. การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมาย
ระดับ  โ ร ง เรี ยนประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
7. การสืบสวนและสอบสวนการกระทํา 
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ 
8. การปราบปรามการกระทําความผิด 
เ ก่ี ย ว กั บ ทรั พ ย า ก ร ธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 
9. การปองกันปราบปรามการกระทํา 
ความผิด เ ก่ียว กับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลย ี



ยุทธศาสตร เจาภาพ 
ยุทธศาสตร 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร เจาภาพตัวช้ีวัด 
ระดับยุทธศาสตร 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาองคกรใหทันสมัย 
สูระบบราชการไทย 4.0 

สน.ประชาสําราญ 4.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม 
การสงกําลัง บํารุงมีความพรอมและ
เพียงพอตอการ ปฏิบัติงาน และนํา 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล มีประสิทธิภาพ ขาราชการ
ตํ า ร ว จ มี ค ว า ม เ ป น มื อ  อ า ชี พ
ภาคภู มิใจในการปฏิบัติหนา ท่ี  มี
ความรัก  เชื่ อ ม่ันและศรัทธาตอ
องคกร 
 
 

- ความพึงพอใจของข าราชการ
ตํารวจตอการบริหารงานของสถานี
ตํารวจนครบาลบางรักไมนอยกวา
รอยละ 80 * 
- ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
องคการใหทันสมัย เปดกวาง มีขีด
สมรรถนะสูง ไมนอยกวารอยละ 80 
- ผลการพัฒนาศักยภาพองคการเปน
ระบบราชการ  4 .0  ไ ม ต่ํ า ก ว า
เปาหมายมาตรฐาน(รอยละ 75) 
( ต า ม เ ก ณ ฑ ท่ี สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการขาราชการ พลเรือน
กําหนด) 
- ร ะดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ใ นก า ร นํ า
นวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานดิจิทัลมาใชในการ 
บริหารและการตัดสินใจ ไมนอยกวา
รอยละ 80 
 
- ดัชนีความผูกพันของบุคลากรตอ
การบริหารงาน ทรัพยากรบุคลคล ไม
นอยกวารอยละ 80 * (4 แนวทาง
ตามแผนแมบท 20แผนยอย การ
สรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 

ทุกฝาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองคกร 
เพ่ือเปนระบบราชการไทย4.0 
1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสาร 
2. การจัดท าขอมูลส าคัญภาครัฐและ
ขอมูล เปดรองรับการเชื่อมโยงขอมูลใน
รูปแบบ ดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การฝกอบรมตํารวจ 
2. การใหบริการสุขภาพ 
3. การบริหารทรัพยากรมนุษยดาน
สวัสดิการ ท่ีพักอาศัย 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
การศึกษา 



ยุทธศาสตร เจาภาพ 
ยุทธศาสตร 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร เจาภาพตัวช้ีวัด 
ระดับยุทธศาสตร 

กิจกรรม 

  4.3 เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับ
ในเรื่อง ความโปรงใส 

- ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร ง ใส ในการ  ดํ า เนิน งานของ
หนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ A 
(85.00 – 94.99 คะแนน) 
- สัดสวนขาราชการตํารวจและ
เจาหนาท่ีท่ีกระทําผิด กฎหมายลดลง 
รอยละ 20 
-ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ ไม
นอยกวารอยละ 80 
(ดานความโปรงใส) 
-ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการ
อํานวยความ ยุติธรรมทางอาญาของ
ตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดาน
ความโปรงใส) 

 1. การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ประมาณการวงเงินงบประมาณ - บาท  

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยพระบรมวงศานุวงศไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค  

ตัวช้ี วัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1.1 ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงครอยละ 100 แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา  

 1. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติและเปนไปตามพระราชประสงค  

 2. การปฏิบัติทุกครั้งใหมีการประสานงานกับหนวยราชการในพระองคและหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิด  

 3. ปรับแผนการถวายความปลอดภัยใหสอดคลองกับสถานการณภัยคุกคามในปจจุบัน  

 4. หัวหนาหนวยตองกํากับ ดูแล อํานวยการ และตรวจสอบการปฏิบัติอยางเครงครัด รวมท้ังมอบหมายใหผูปฏิบัติหนาท่ีเขมแข็งมาปฏิบัติภารกิจ มีการแบงพ้ืนท่ี รับผิดชอบท่ีชัดเจน  

 5. ซักซอมการปฏิบัติใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีในทุกระดับ โดยเฉพาะ รอง สว. - ผบ.หมู ใหเขาใจภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอยางถองแท  

 6. ปรับลดกําลังในเครื่องแบบใหเหลือ 1 ใน 3 โดยในเสนทางใหวางกําลังในเครื่องแบบเฉพาะทางรวม ทางแยก หรือจุดท่ีตองบังคับใชกฎหมาย ท่ีเหลือใหใชกําลังนอกเครื่องแบบ



 

แผนปฏิบัติราชการ  
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวช้ีวัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  
แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

หลัก/รวม หนวยปฏิบัติ/  
หนวยขอรับ

งบ 

วงเงินรวม  
(บาท) 

งบประมาณ  
แผนดิน
(บาท) 

รายได  
หนวยงาน 

กิจกรรม : การถวายความปลอดภัย 

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ

วงศ  

- ถวายความปลอดภยัอยา่งสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100  

- ฝึกอบรมนายตํารวจทําหน้าท่ีถวายความปลอดภยัจํานวน (54 คน) 
สน.ประชา

สําราญ 
ทุกฝาย 120,000.- 120,000.- - 

 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดีซ่ือสัตยพรอมธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ/ สนับสนุนและเสริมสรางการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริได อยางมี

ประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1.2 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรและนอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา  

 1. สนับสนุนและสงเสริมการสรางความตระหนักรูและเขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติรวมถึงสรางความเขาใจถึงหลักการ 

เหตุผล และความ จําเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริยใหแกประชาชน และสังคม  

 2. นําศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งใหแกบุคลากรและชุมชน รวมถึงสนับสนุนการ ดําเนินงาน

ตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวพรอมท้ังเผยแพรผลการดําเนินงานใหแพรหลายเปนท่ีประจักษ  

 3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย  

 4. ทุกหนวยตองพรอมปฏิบัติเพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  

 5. สนับสนุนโครงการพระราชดําริในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและภารกิจอยางเต็มกําลังความสามารถ  

 6. การดําเนินกิจกรรมจิตอาสาตองมีการศึกษาขอมูลลวงหนาและจัดทําแผนรองรับการปฏิบัติโดยตองมีการดําเนินการท้ังกอนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ  

 7. กรณีมีภัยพิบัติใหประสานการปฏิบัติกับหนวยงานในพ้ืนท่ี และดําเนินการชวยเหลือในรูปแบบจิตอาสา รวมท้ังรายงานขอมูลไปยังหนวย หรือ ตร. โดยเร็ว  

 8. กรณีมีเหตุภัยพิบัติรายแรง ใหรายงานตามลําดับชั้นจนถึงระดับ ตร. ในกรณีเกินขีดความสามารถของหนวยใหรองขอ ตร. เพ่ือจะไดสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและ

สิ่งของในการ บรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชีว้ัด 

หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดาํเนินงานและ  

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลกั/ร่วม หนว่ยปฏิบตัิ/  

หนว่ยขอรับงบ 

วงเงินรวม  

(บาท) 

งบประมาณ  

แผน่ดิน(บาท) 

รายได้  

หนว่ยงาน 
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ สร้าง 
ความเข็มแข็งให้กบัชมุชน 

- การปลกูฝังจิตสํานึกจิตอาสาและการเผยแพร่ ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตาม

แนว พระราชดําริจํานวน (100 คน) 

สน.ประชา
สําราญ ปองกันฯ 

ตชส. 120,000.- 120,000.- - 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและความม่ันคงของประเทศ เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2.1 สังคมมีความ

สงบเรียบรอย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน และบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม  

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2.1  

 1. จํานวนคดีอาญาความผิดตอชีวิต รางกาย เพศ และทรัพยลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ไมนอยกวารอยละ 5  

 2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกินรอยละ 40  

 3. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดานการรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพยสิน 

และการบริการ)  

แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา  

 1. บูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเปน ระบบ  

 2. พัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ใหมีความพรอมตอการปฏิบัติงานและทันตอการเปลี่ยนแปลง ในดานตาง ๆ ไดแก ดานกําลังพล (สอดคลองกับความ

หนาแนนของจํานวน ประชากรและพ้ืนท่ี) ความเหมาะสมกับตําแหนง ความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงาน การถายทอดความรูระหวางกัน และการ กําหนดแนวทางและวิธีการใน

การปฏิบัติงานดานตาง ๆ  

 3. นําระบบฐานขอมูลมาเชื่อมโยงและวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการกอเหตุในแตละพ้ืนท่ีตลอดจนสภาพปญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ใหเกิดการ ปฏิบัติงาน

อยางมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลด จํานวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน นักทองเท่ียวชาวตางชาติและ ชาวตางชาติท่ีพํานักอยูใน

ประเทศไทย อัตราการเกิดคดีฆาคนตายโดยเจตนา คดีทํารายรางกายสาหัส คดีปลนทรัพยและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ใหตอบสนองรองรับกับเปาหมายและตัวชี้วัดของ

ประเทศ  

 4. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักทองเท่ียวใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยดานจราจร  



 6. ปองกันการกออาชญากรรมโดยกําหนดมาตรการควบคุมแหลงซองสุมของผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัย แหลงอบายมุขหรือสถานบริการท่ีจะเปนแหลงเพาะ อาชญากรรม ปลูก

จิตสํานึก และการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการปองกันปราบอาชญากรรมในทองถ่ินของตนเองซ่ึง เปนพ้ืนฐานสําคัญในการแกไข

ปญหาดาน อาชญากรรมในระยะยาว  

 7. สรางภาพลักษณและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีและเพ่ิมความไวใจของประชาชนท่ีมีตอเจาหนาท่ีรัฐใหมากข้ึน  

 8. ติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การดําเนินงานดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในระดับพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 
 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิจกรรม : การบังคับใชกฎหมายและ
บริการ ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยและ
ใหบริการ แกนักทองเท่ียว 

1. ความเช่ือมั่นของประชาชนตอการใหบริการและ ระงับเหตุของสายตรวจ ไมนอย
กวารอยละ 80 *  
2. จับกุมการกระทําความผิดคดีความผิดท่ีรัฐเปน ผูเสียหาย(กลุมคดีท่ี 4) เพ่ิมข้ึนไม
นอยกวา รอยละ 15 เมื่อเทียบกับ ปท่ีผานมา  
3. กลุมความผิดเก่ียวกับทรัพย ไมเกิน 85.83 คดี/ ประชากรหน่ึงแสนคน  
4. กลุมความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกายและเพศ ไมเกิน 29.39 คดี/ประชากรหน่ึงแสน
คน  
5. ความเช่ือมั่นของประชาชนในการใหบริการ บนสถานี(Front Office) และนอก
สถานีตํารวจ (จราจร จิตอาสา พัฒนา สายตรวจ) จากเจาหนาท่ีตํารวจ ไมนอยกวา
รอยละ80 * 
 
1. การควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภยัในชีวิต และ ทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้กับ

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติไมเ่กิน 5 คดี/ นกัทอ่งเท่ียวหนึง่แสนคน  

2. ระดบัความสาํเร็จในการช่วยเหลอืนกัทอ่งเท่ียว ท่ีติดตอ่ขอรับบริการ ไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 80 

สน.ประชา
สําราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สน.ประชา
สําราญ 

 

ทุกฝาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายปองกันฯ 

3,954,495.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,000.- 

3,954,495.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,000.- 

- 

 

 

 

 

 



เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2.2 ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเปนธรรม  

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2.2  

 1. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาของตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดานการบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม)  

 2. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดานอํานวยความยุติธรรม)  

แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา  

 1. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงานบริการบนสถานีโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานในทุกข้ันตอนของงานสอบสวนอยาง ชัดเจน 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา รวมท้ังพัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนา และการรับคํารองทุกขกลาวโทษและเชื่อมโยงขอมูลระหวาง สถานีตํารวจท่ัว

ประเทศเพ่ืออํานวยความ สะดวกใหแกประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม  

 2. กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันมิใหผูใดแทรกแซงการใชดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ในการทําสํานวน  

 3. พัฒนาการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทหันเหคดีกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม การชวยเหลือประชาชน ใหเขาถึง 

ความเปนธรรม (การแจงสิทธิ การแจงความกาวหนาของคดีฯลฯ)  

 4. นําเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนระบบงานบังคับใชกฎหมายตามภารกิจของตํารวจ และพัฒนาระบบฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

สามารถบูรณาการการ ทํางานและฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอ่ืน ๆ เก่ียวของท้ังในและตางประเทศ  

 5. สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีมุงเนนการเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว  

พ.ศ. 2553  

 6. เพ่ิมศักยภาพในการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตํารวจและเจาหนาท่ีสนับสนุนงานตํารวจ และสรางความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมของ ตํารวจ  

ทุกข้ันตอน ปดชองโหวท่ีจะเปนการเอ้ือตอการประพฤติมิชอบ 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิจกรรม : การสนับสนนุ การปฏิบัติ
ดาน การ สอบสวน  

1. พนักงานสอบสวนท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรูผานเกณฑท่ีกําหนด ไม
นอยกวารอยละ 75  
2. จํานวนผูเขารับการฝกอบรมท่ีผานเกณฑการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ ทํางาน ดานการ สอบสวน ไมนอยกวารอยละ 80 

สน.ประชา
สําราญ 

 

ฝายสอบสวน 
 

- 
 

- 
 

- 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิจกรรม : การปฏิรูประบบงาน
สอบสวนและการ บังคับใชกฎหมาย 
 
 
 
 
 
- กองทุนเพ่ือการสืบสวนและ
สอบสวน คดีอาญา 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กองทุนเพ่ือการสืบสวนและ
สอบสวน คดีอาญา 

การรับแจงความรองทุกขตางทองท่ี 
1. จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ท่ีไดรับการจัดทําแลวเสร็จ ไมนอย
กวา 1 ระบบ  
2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจงความ รอง ทุกขตางทองท่ี ไม
นอยกวารอยละ 80 * การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจคน จับกุม 
และการ สอบปากคําในการสอบสวน 
 
1. ความพึงพอใจของผูเสียหาย พยาน ผูตองหา ตอการ ดําเนินมาตรการ
คุมครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชนใน กระบวนการยุติธรรมของ ตํารวจ 
ไมนอยกวารอยละ 80 *  
2. ความพึงพอใจของผูเสียหาย พยาน ผูตองหา/ ตอ มาตรการคุมครอง
สิทธิของเจาหนาท่ีตํารวจ ตามหลักสิทธิมนุษยชน ไมนอยกวารอยละ 80 *  
3. จํานวนเรื่องรองเรียนของผูเสียหาย พยาน ผูตองหา ตอการไดรับการ
ปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม ตามหลักสิทธิมนุษยชน ของเจาหนาท่ีตํารวจ ไมเกิน
รอยละ 20 ของ จํานวนเรื่อง รองเรียน  
4. จับกุมผูตองหาตามหมายจับคางเกาไดไมนอยกวารอย ละ 24 
 
1. ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงาน ดานสืบสวนสอบสวนตอ
การ ดําเนินงานของกองทุนฯ ไมนอย กวารอยละ 80 *  
2. รอยละเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานจากการใชเงิน กองทุนฯ ตอ จํานวนครั้งท่ี
ใชเงินกองทุนฯ  
    2.1 จํานวนคดีท่ีทราบตัวคนราย/และ หรือออกหมายจับ ไมนอยกวา
รอยละ 92.33  
    2.2 ผลการจับกุมตามหมายจับ ไมนอยกวา 35.97 

สน.ประชา
สําราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สน.ประชา
สําราญ 

 

ฝายสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายสืบสวน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



ยุทธศาสตรท่ี 3 ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.1 การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวไมพึงปรารถนาดีข้ึน  

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.1 ผลการ ดําเนินงานตามตัวชี้วัดดานการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงบรรลุเปาหมาย รอยละ 100  

แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา 

 1. การบริหารจัดการความม่ันคง  

 1.1 บูรณาการในการจัดทําความเชื่อมโยงของฐานขอมูล รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 1.2 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ี ใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการปองกันภัยอาชญากรรม  

 1.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสนับสนุนการสกัดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ี  

 1.4 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการบริหารจัดการ  

 1.5 สราง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 2. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวท่ีไมพึงปรารถนา  

 2.1 ประสานการปฏิบัติกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือบูรณาการการดําเนินการตอผูหลบหนีเขาเมือง  

 2.2 ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเขาเมืองและพํานักอยูในราชอาณาจักรอยางเครงครัด 2.3 เสริมสรางความรวมมือดานการขาว 2.4 ปราบปรามคนตางดาวท่ีไมพึง

ปรารถนา 
 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิจกรรม : การตรวจสอบ คัดกรอง 
ปราบปราม คนตางดาว ท่ี ไม พึง
ปรารถนา 

1. สกัดก้ันคนตางดาวท่ีไมพึงประสงคอยางมีประสิทธิภาพตรวจพบคนตาง
ดาวจากบัญชีตองหามเขามาในราชอาณาจักร ไมเกินรอยละ 1 
2. คนตางดาวท่ีเขาเมืองผิดกฎหมายถูกจับกุม ไมนอยกวา 120 คน 
3. ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอการปองกัน ปราบปรามผลักดันคนตางดาว
และการรับบริการ ตรวจอนุญาต ไมนอยกวา รอยละ 80 * 

สน.ประชา
สําราญ 

 

ฝายสืบสวน 
ปองกันฯ 

 

- 
 

- 
 

- 

 

 

 

 



เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงในภาพรวมดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 

แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา 

 1. การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 

 1.1 ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรง การกอการรายรูปแบบใหม การโฆษณาชวนเชื่อของกลุมกอการราย การปองกันและรับมือการใชสื่อสังคมออนไลนใน

กิจกรรมสนับสนุนการกอการราย รวมท้ังควบคุมและปองกันการเผยแพรแนวคิดสุดโตงท่ีนิยมการใชความรุนแรง (Radicalization) 

 1.2 เฝาระวังคนในพ้ืนท่ีในการสนับสนุนกิจกรรมการกอการรายท้ังทางตรงและทางออม 

 1.3 เสริมสรางจิตสํานึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมใหเห็นความสําคัญของปญหาการกอการราย 60 

 2. การดําเนินการดานการขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

 2.1 ดําเนินงานดานการขาวอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการเฝาระวังและการแจงเตือนภัยลวงหนา เพ่ือสนับสนุนการขาวกรองดานความม่ันคงและผลประโยชนแหงชาติ 

 2.2 เสริมสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐรวมท้ังหนวยงานขาวกรองตางประเทศ และพัฒนาเครือขายดานขอมูลขาวสารกับภาคเอกชนและประชาชน 

 3. การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 

 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

 3.2 กําหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก และบรรเทาเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนซ่ึงอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีชุมนุม และ

กําหนด ใหมีการประชาสัมพันธ เพ่ือใหทราบสถานท่ีท่ีใชในการชุมนุมและชวงเวลาท่ีมีการชุมนุม ตลอดจนคําแนะนําเก่ียวกับเสนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะเพ่ือใหประชาชน

ไดรับผลกระทบ จากการชุมนุมนอยท่ีสุด 

 3.3 จัดทําแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ท้ังในกรณีหลีกเลี่ยงการใชกําลัง ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกําลังไดใหใชกําลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชน 

เพียงเทาท่ีจําเปน รวมท้ังกรณีการเลิกชุมนุมใหความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิจกรรม : การบังคับใชกฏหมาย 
เก่ียวกับ ความม่ันคงและความสงบ 
เรียบรอย 
 

- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมสาธารณะ ไมนอย
กวา 1 รายการ 

สน.ประชา
สําราญ 

 

ทุกฝาย 
 

- 
 

- 
 

- 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิจกรรม : การดําเนินการดานการ
ขาวท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง
ของประเทศ และการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

- การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ี ท่ีนํามาใชประโยชน ไม
นอยกวา 200 เรื่อง 

สน.ประชา
สําราญ 

 

ทุกฝาย 
 

- 
 

- 
 

- 

 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.3 การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3.3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดานการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมพิเศษบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 

แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา 

 1. การปองกันปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวของ 

 1.1 สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเขาถึงสิทธิของความเปนมนุษย มีความรู สามารถปองกันตนเองจากการคามนุษย ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดเครือขายเฝาระวังปญหาใน

ระดับชุมชน 

 1.2 สงเสริมเครือขายความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1.5 เรงรัดการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดฐานคามนุษย 

 1.6 ชวยเหลือ ปกปอง และคุมครองสตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานตางดาวจากขบวนการคามนุษย 

 1.7 ใชสื่อ Social Network ในการรับแจงเหตุและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย 

 1.9 ปองกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปชั่นของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการคามนุษย 

 1.10 สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงปญหาการคามนุษยแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

 1.11 เพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยและกลุมเสี่ยงอยางเปนระบบ 

 2. การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 

 2.1 ปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและองคความรูท่ีเหมาะสม รวมมือกับทุกภาคสวนในการเฝาระวังและแกไขปญหา

ยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ีของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

 2.3 สรางพ้ืนท่ีปลอดภัยยาเสพติด ท้ังในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหมูบาน ชุมชน 

 2.4 สรางการเปนอาสาปองกันยาเสพติดในหมูบานชุมชน 



 2.5 ปราบปรามกลุมการคายาเสพติด ผูมีอิทธิพล และเจาหนาท่ีรัฐท่ีปลอยปละละเลย ทุจริต หรือเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ผานทาง การบูรณาการดานการขาวการสืบสวน

ทางเทคโนโลย ี

 2.6 เพ่ิมศักยภาพในการปองกันปราบปรามยาเสพติด ท้ังในดานบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหทันตอกลุมผลิต และผูคายาเสพติด 

 3. การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเก่ียวของในการปราบปรามการทุจริต ท้ังในข้ันตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องตนดําเนินการ 

ทางคดี รวมท้ังปรับปรุง ข้ันตอนการดําเนินการท่ีลาชาของหนวยงานใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติและกระชับมากข้ึน 

 3.2 เสนอใหมีการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3.3 ปรับกระบวนการท างานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 

 4. การปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4.1 เสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม การบังคับใชกฎหมาย 

 4.2 การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

 5. ปองกันปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 5.1 เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาท่ีตํารวจท่ีทําหนาท่ีในการปองกันปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา การเงินการธนาคาร ทุก

ประเภท และทางเศรษฐกิจ 

 6. ดานการปองกันปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

 6.1 สรางความรูใหแกประชาชนเก่ียวกับภัยอันตราย และผลจากการกระทําผิดคิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

 6.2 น าเทคโนโลยีมาใชในระบบปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับทรัพย เพศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร ความม่ันคง การจัดเก็บและรวบรวม

พยานหลักฐาน ทางอิเล็กทรอนิกส และวัตถุพยานในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในท่ีเกิดเหตุ รวมท้ังการเก็บกูขอมูลและตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัลรวมกับฝายปฏิบัติการ 

 6.3 สงบุคลากรอบรมในดานการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใหพรอมตอการปฏิบัติงาน ท้ังในดานความรูในดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครื่องมือพิเศษตาง ๆ การเฝาฟง การใชเครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาขาว และการดําเนินการดานกรรมวิธีขาวกรอง 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิจกรรม : การปองกัน ปราบปราม 
สืบสวนผูผลิต และผูคายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม : การสกัดก้ัน ปราบปราม 
การผลิต การคายาเสพติด 
 
 
กิจกรรม : การสรางภูมิคุมกันใน
กลุ ม เป าหมาย ระดับ โ รง เรี ยน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา 
 
กิจกรรม : การปองกันปราบปราม
ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด เ ก่ี ย ว กั บ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

1. สัดสวนการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศโดย การสกัดก้ันไดไมนอย
กวา รอยละ 75 
2. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยา
เสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจไมนอยกวา รอยละ 80 
3. ขยายผลเครือขาย ยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพยสิน คดียาเสพติด ไม
นอยกวา รอยละ 50 ของคดียาเสพติดรายสําคัญ 
- รอยละ 75 ของการสกัดก้ันปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยา
เสพติดท่ีจับกุมท้ัง ประเทศ 
1. จํานวนประชากรวัยเสี่ยงสูงไดรับการสราง ภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด 
จํานวน 15,000.- ราย 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเขารวมโครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 
1 โรงเรียน) จํานวน2 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
1. ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีไมเกินรอย
ละ 40 * 
2. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอประสิทธิภาพ การท างานดานการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีไมนอยกวารอยละ 80 * 
3. จํานวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่ีสําคัญ ท่ีพนักงานอัยการสั่งฟอง
ไมนอยกวารอยละ 70 ของสํานวนคดีท่ีจับกุมได4. ผลการจับกุม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่ีสําคัญไมนอยกวารอยละ 50 ของคดีท่ี บช.
สอท. รับแจงท้ังหมดในปงบประมาณ 

สน.ประชา
สําราญ 

 

สืบสวน 
 

21,612.- 
 

21,612.- 
 

- 

 



ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.1 การจัดองคกรมีความเหมาะสม การสงกําลังบํารุงมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.1 

 1. ความพึงพอใจของขาราชการตํารวจตอการบริหารงานของสถานีตํารวจนครบาลบางรัก ไมนอยกวารอยละ 80 

 2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาองคการใหทันสมัย เปดกวาง มีขีดสมรรถนะสูง ไมนอยกวารอยละ 80 

 3. ผลการพัฒนาศักยภาพองคการเปนระบบราชการ 4.0 ไมต่ํากวาเปาหมายมาตรฐาน (รอยละ 75) (ตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด) 

 4. ระดับความสําเร็จในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการท างานดิจิทัลมาใชในการบริหารและการตัดสินใจ ไมนอยกวารอยละ 80 

แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา 

 1. พัฒนารูปแบบการใหบริการทุกประเภทของสถานีตํารวจนครบาลบางรักเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน สามารถมีการเชื่อมโยงหลายหนวยงานท้ังภายในและ

ภายนอก แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

 2. พัฒนาการดําเนินงานของสถานีตํารวจนครบาลบางรัก ใหทันสมัย โดยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการน าขอมูลและขอมูล มาใชในการพัฒนานโยบาย การ

ตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและขอมูลระหวางองคกร ท้ังภายในและภายนอก แบบอัตโนมัติ เชนการสรางแพลตฟอรมดิจิทัลท่ีหนวยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวของสามารถใชรวมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

 3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงได

ในทุกมิติ ไมมีความซํ้าซอนของการดําเนินภารกิจ รวมท้ังวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสมตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนนทํางานแบบบูรณาการเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน 

 4. เปดโอกาสใหประชาชนและผูรับบริการมีชองทางในการเสนอความเห็นตอการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดอยางสะดวก และทันสถานการณ 

 5. วางแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานีตํารวจนครบาลบางรัก ใหทันสมัยและมุงสู

ผลสัมฤทธิ์ ใหสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม 

 6. บริหารงบประมาณ การเงิน ใหเหมาะสมกับภารกิจท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนด 

 7. จัดสรรท่ีพักอาศัย ใหเพียงพอและเหมาะสม ตอการปฏิบัติงาน 

 8. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ท่ีรองรับแนวทางการดําเนินงานและเปาหมายของแผน

ประเทศ ในทุกแผนท่ีเก่ียวของ โดยติดตามประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินงาน เปนการติดตามประเมินผลท้ังระบบ ตั้งแตปจจัยนําเขากระบวนการ

ดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 9. มีการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ และนําไปสูการปรับแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสม พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตาม

ประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะ 

 10. เสริมสรางภาพลักษณสถานีตํารวจนครบาลบางรัก และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีและเพ่ิมความไวใจของประชาชนท่ีมีตอเจาหนาท่ีรัฐใหมากข้ึน 



 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
พัฒนาอ งค ก ร  เ พ่ื อ เ ป น ร ะบ บ
ราชการไทย 4.0 

- ผลการพัฒนาศักยภาพองคการเปนระบบราชการ 4.0ไมต่ํากวาเปาหมาย
มาตรฐาน (รอยละ 75) (ตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือนกําหนด) 

สน.ประชา
สําราญ 

 

ทุกฝาย 
 

- 
 

- 
 

- 

 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.2 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ขาราชการต ารวจมีความเปนมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เชื่อม่ันและศรัทธาตอองคกร 

ตัวชี้วัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.2 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรตอการบริหารงานทรัพยากรบุคลคล ไมนอยกวารอยละ 80 

แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา 

 1. สงบุคลการอบรมและเฉพาะทางของแตละสายงาน 

 2. สงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการความรู (Knowledge Management) ถายทอดความรูอยางเปนระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู(Learning Organization) 

 3. ใหขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมทุกตําแหนงและสายงาน ตอเนื่องตลอดการรับราชการ ใหมีความเชี่ยวชาญในดานวิชาชีพตํารวจและ การบังคับใชกฎหมาย 

 4. พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรูของบุคลากรทุกระดับชั้นในดานเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 

 5. พิจารณาบําเหน็จความชอบขาราชการตํารวจ ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) 

 6. สงเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเกง ผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะไวในองคกร 

 7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถนํามาใชไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 8. เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและรางกายใหแกขาราชการตํารวจ 

 9. ปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทนใหแกขาราชการตํารวจและครอบครัวและสงเสริมสนับสนุนการดํารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหขาราชการตํารวจปฏิบัติ

หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิจกรรม : การใหบริการสุขภาพ 
 
 
กิจกรรม : การบริหารทรัพยากร
มนุษยดาน สวัสดิการท่ีพักอาศัย 

จํานวนขาราชการตํารวจ ไดรับการ ตรวจสุขภาพประจําป ไมนอยกวารอย
ละ 80 
 
จํานวนขาราชการตํารวจไดรับจัดสรรหองพักไมนอยกวารอยละ 90 

สน.ประชา
สําราญ 

ทุกฝาย 
 
 

อํานวยการ 
 

- 
 
 

 

- 
 

 
 
 

- 

 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.3 เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความโปรงใส 

ตัวชี้วัดเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4.3 

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน) 

 2. สัดสวนขาราชการตํารวจและเจาหนาท่ีท่ีกระทําผิดกฎหมายลดลง รอยละ 20 

 3. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 (ดานความโปรงใส) 

 4. ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาของตํารวจ ไมนอยกวารอยละ 80 * (ดานความโปรงใส) 

แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา 

 1. กําหนดมาตรการและกลไกในการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของขาราชการตํารวจ 

 2. ตรวจสอบ แนะนํา ติดตาม ประเมินผลการปองกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหนวยในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหเปนไปดวยความถูกตองมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และ สามารถตรวจสอบได 
 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
กิ จ ก ร ร ม  :  ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ไมนอยกวาระดับ A(85.00-94.99) 
- จํานวนเรื่องการดําเนินการทางวินัยท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการ
ไดรับการตรวจเรงรัดแลวเสร็จ ไมนอยกวา รอยละ 50 

สน.ประชา
สําราญ 

ทุกฝาย 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 

 
 
 

- 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  

(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

 
 

ตัวชี้วัด 

หนวยรับผิดชอบ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานและ  

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
หลัก/รวม หนวยปฏิบัต/ิ  

หนวยขอรับงบ 
วงเงินรวม  

(บาท) 
งบประมาณ  

แผนดิน(บาท) 
รายได  

หนวยงาน 
 - จํานวนขาราชการตํารวจท่ีบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ี ไดรับการลงโทษ

ทางวินัย รอยละ 100 
- จํานวนขาราชการตํารวจท่ีกระทําผิดฐานทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดรับ
การลงโทษทางวินัย รอยละ 100 
- จํานวนขาราชการตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ีงานสอบสวนงาน สืบสวน งาน
ปองกันปราบปรามท่ีบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีไดรับการลงโทษทางวินัย 
รอยละ 100 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



 

 การประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสถานีตํารวจนครบาลบางรักประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2565 กลยุทธแนวทางการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรสถานีตํารวจ นครบาลบางรัก ซ่ึงในแตละดาน  

จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีตัวชี้วัดตามเปาหมายผลผลิตของสถานีตํารวจนครบาลบางรักใชเปนเครื่องมือ ในการวัด

ความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยเจาหนาท่ีแตละสาย เปนผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร จะตองรายงานผลการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสถานีตํารวจนครบาลบางรัก ตามหวงเวลาดังนี้ 

 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสถานีตํารวจนครบาลบางรัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 1. (รอบ 6 เดือน) ภายในวันท่ี 1 เม.ย.65 

 2. (รอบ 12 เดือน) ภายในวันท่ี 1 ต.ค.65 

 ใหฝายอํานวยการ สถานีตํารวจนครบาลประชาสําราญ รวบรวมรายงานผลการดําเนินการ ติดตามประเมินผลสรุป 

ในภาพรวมเสนอกองบังคับการตํารวจนครบาล 3 ตอไป 

 

 

 

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 


