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ตัวช้ีวดัย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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ค าน า 
 
  สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ไดจ้ าท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี เพื่อใหก้ารบริหารราชการ
ของสถานี  เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ ของ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ และ  พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้
ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
หว้งเวลาตั้งแต่ วนัท่ี ๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง วนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๔ อน่ึงในหว้งเวลาตั้งแต่เดือน 
มกราคม ๒๕๖๔ เป็นตน้มา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค ๑๙ ท่ีมีความรุนแรงและแผ่
ขยายรวดเร็วทัว่ทุกภมิูภาคของประเทศท าใหก้ารปฏิบติังานใหก้ารป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัในดา้นงบประมาณ รูปแบบการปฏิบติังานท่ีตอ้งรักษาระยะห่างทาง
สังคม   (Social distancing) และมาตรการเหล่ือมเวลาการปฏิบติังานส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานในบาง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วาง สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ จึงไดส้รุป
ประเด็น ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานในสังกดัและภาพรวมของส านกังานต ารวจแห่งชาติต่อไป 
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สารบัญ 
หน้า  

รายงานความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลกัของชาติ      ๑  

และการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ  

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑.๑ : เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัพระมหากษตัริย ์   ๑   
     และทรงเป็นประมุข                                                      
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑.๒ : เผยแพร่และนอ้มน าแนวพระราชด าริไปปฏิบติั    ๓   

  อยา่งเป็นรูปธรรม  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑.๓ : พฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คง    ๔ 
       และภยัคุกคามของชาติ  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑.๔ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการและ    ๙       

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การเพิม่ศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายการอ านวยความยุติธรรม    ๑๐  

ทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม  

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒.๑ : การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและ     ๑๐ 
      การบงัคบัใชก้ฎหมาย   
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒.๒ : อ านวยความยติุธรรมและพฒันาระบบงานสอบสวน   ๑๔ 

       เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชน  
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒.๓ : เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการและ     ๑๖ 

                   อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย     ๒๐  

ของสังคมอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๓.๑ : เสริมสร้างความเขม้แขง็ของประชาชนและ    ๒๐                    
ภาคีเครือข่ายในการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ  

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๓.๒ : ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของขา้ราชการต ารวจ    ๒๒          
ใหย้ดึถือประชาชนเป็นศูนยก์ลาง   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การพฒันาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลศิ      ๒๔ 
แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงนโยบายคณะรัฐมนตรี ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ’ ผลผลิต/โครงการ 
 งบประมาณ และยทุธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ  

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๔.๑ : พฒันาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน    ๒๔ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๔.๒ : บริหารทรัพยากรบุคคล       ๒๕ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๔.๓ : เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองคก์ร    ๒๗  

สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
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ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ          ๓๑



 
 

 

๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ เสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละทรงเป็นประมุข  
เป้าหมาย : สถาบนัพระมหากษตัริยมี์ความมัน่คงปลอดภยั  
ตวัช้ีวดั : ถวายความปลอดภยัอย่างสมพระเกียรติตอ้งตามพระราชประสงค ์ร้อยละ ๑๐๐  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑.๑ ถวายความปลอดภยัและจดัการจราจรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการถวายความปลอดภยัใหส้มพระเกียรติและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑.โครงการถวายความปลอดภยัองคพ์ระมหากษตัริย ์
และพระบรมวงศานุวงศ ์
เม่ือเสด็จออกนอกเขตพระราชฐาน 
หรือท่ีประทบั 

ร้อยละความส าเร็จการปฏิบติัการถวาย ความปลอดภยัองค์
พระมหากษตัริยแ์ละ พระบรมวงศานุวงศ ์เม่ือเสด็จออกนอก  
เขตพระราชฐานหรือท่ีประทบัเป็นไปอยา่งสมพระเกียร
ติตอ้งตาม พระราชประสงค ์ร้อยละ ๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ประชุมวางแผนการปฏิบติัตามก าหนดการหรือ หมายการเสด็จฯ  
ขั้นตอนท่ี ๒ ตรวจสอบเส้นทางเสด็จฯ และตั้งศูนยก์อร. เพื่อให้้สามารถ 
ประสานงานกบัหน่วยต่างๆ ไดต้ลอดภารกิจ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ปฏิบติัการถวายความปลอดภยัองคพ์ระมหากษตัริย ์
และพระบรมวงศานุวงศเ์ม่ือเสด็จออกนอกเขต พระราชฐานหรือท่ีประทบั  
ขั้นตอนท่ี ๔ การปฏิบติัการถวายความปลอดภยัองค ์พระมหากษตัริย ์
และพระบรมวงศานุวงศเ์ม่ือเสด็จออกนอกเขตพระราชฐานหรือท่ีประทบัเป็น
ไปอยา่งสมพระเกียรติตอ้ง ตามพระราชประสงค ์ร้อยละ ๑๐๐ 
ครบทุกหมายก าหนดการ เสด็จฯ 

- 

๒.ทบทวน และซกัซอ้มแผนการปฏิบติั 
แผนการเผชิญเหตุดา้นการ รักษาความ ปลอดภยั 

ระดบัความส าเร็จในการจดัท าทบทวน และซกัซอ้มแผน 
การปฏิบติัแผนการ เผชิญเหตุดา้นการรักษาความปลอดภยั 

ขั้นตอนท่ี ๑ รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการผลการ ปฏิบติัท่ีผา่นมา 
ประกอบการจดัท าแผนฯ  
ขั้นตอนท่ี ๒ จดัท าแผนถวายความปลอดภยั รักษาความ ปลอดภยั 
 -ด าเนินการจดัท าแผนป้องกนัเหตุเขตพระราชฐาน 

- 
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๒ 

 

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๑.๑.๒ พฒันาประสิทธิภาพและความเขม้แขง็ของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. สร้างจิตส านึกต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์  
     ๑.๑ รณรงคผ์า่นส่ือเพื่อเสริมสร้างจิตส านึก 
ของประชาชน ใหมี้ความจงรักภกัดี 
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

รณรงคผ์า่นส่ือเพื่อเสริมสร้าง จิตส านึก 
ของประชาชนใหมี้ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั 
พระมหากษตัริย ์ไม่นอ้ยกว่า ๑๒  คร้ัง 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ขอ้มูล และปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแผนงาน/มาตรการ/ โครงการ สร้างจิตส านึก 
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริยฯ์  
ขั้นตอนท่ี ๓ ประชุมร่วมกบัหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อหาแนวทาง 
การปฏิบติัตามโครงการ  
ขั้นตอนท่ี ๔ ด าเนินการตามแผนของโครงการ สร้างจิตส านึก 
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 - 

 ๑.๒ รณรงคส์ร้างจิตส านึกและ ค่านิยมโดยชุมชน 
และมวลชนสัมพนัธ์เพื่อสร้างความจงรักภกัดีต่อสถาบนั 
พระมหากษตัริย ์

- รณรงคส์ร้างจิตส านึกและ ค่านิยม โดยชุมชน 
และมวลชนสัมพนัธ์เพื่อสร้างความจงรักภกัดี 
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ จ านวน ๘ ชุมชน  

ขั้นตอนท่ี ๑ คดัเลือกชุมชนเป้าหมาย และศึกษา ส ารวจ  วิเคราะห์ขอ้มูล 
และสภาพปัญหาของชุมชน  
ขั้นตอนท่ี ๒  ก าหนดแผนงาน/มาตรการ/ โครงการ สร้างจิตสานึก        
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริยฯ์  
ขั้นตอนท่ี ๓ ประชุมร่วมกบัหน่วยปฏิบติัเพื่อก าชบัการปฏิบติั 
ตามโครงการ  
ขั้นตอนท่ี ๔ ด าเนินการตามแผนของโครงการ สร้างจิตส านึก 
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

- 

๒. โครงการประชาสัมพนัธ์เพื่อเทิดทูนสถาบนั 
พระมหากษตัริย ์

จ านวนคร้ังในการรณรงคผ์า่นส่ือ เพื่อเสริมสร้าง 
จิตส านึกของประชาชนใหมี้ความจงรักภกัดีต่อ 
สถาบนัพระมหา กษตัริยไ์ม่น้อยกว่า ๑๒ คร้ัง 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา ปัจจุบนั 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และทบทวนการด าเนินการท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแผนงาน/โครงการ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือท่ีเก่ียวขอ้ง 

- 
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๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒ เผยแพร่และนอ้มน าแนวพระราชด าริไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  
เป้าหมาย : คนไทยมีความจงรักภกัดี ซ่ือสัตยพ์ร้อมธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัหลกัของชาติ  
ตวัช้ีวดั : -  
 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ นอ้มน าศาสตร์พระราชาและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบติั  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ครัวเรือนของขา้ราชการต ารวจมีการนอ้มน า 
หลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพยีงมา เป็นแนวทาง 
ในการบริหารจดัการใน ครัวเรือน 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑  ก าาหนดแผนงานตามโครงการ เศรษฐกิจ 
พอเพียงส าหรับครัวเรือนขา้ราชการ ต ารวจในสังกดั (๑๒๐ ครัวเรือน)  
ขั้นตอนท่ี ๒ อนุมติัโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง 
และด าเนินการตามโครงการฯ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  
และรายงานผลการปฏิบติัรอบ ๖, ๑๒ เดือน 

- 

 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๒ ด าเนินการและสนบัสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

จดัท าแผนการด าเนินการ ขบัเคล่ือนและสนบัสนุน 
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
(จิตอาสาพฒันา จิตอาสาภยัพิบติั จิตอาสา เฉพาะกิจ) 

ระดบัความส าเร็จของการจดัท า แผนการ 
ด าเนินการ ขบัเคล่ือน และสนบัสนุน 
โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนว 
พระราชด าริ(จิตอาสาพฒันา จิตอาสาภยั 
พิบติัจิตอาสาเฉพาะกิจ) 

ขั้ นตอน ท่ี  ๑  ศึ กษ าและรวบรวมข้อ มูล  เพื่ อ ก าหนดแนวทาง 
ในการจดัท าแผนการ ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  
ขั้นตอนท่ี ๒  ขออนุมติัจดัท าโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ  
เพื่อขบัเคล่ือนและสนบัสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวทางพระราชด าริ  
ขั้นตอนท่ี ๓  ด าเนินการตามโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ท่ี ไดรั้บอนุมติั 
จาก ตร. 

- 
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๔ 

 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

ขบัเคล่ือนและสนบัสนุนการด าเนินการตาม  
แนวทางอาสาจราจร 

ระดบัความส าเร็จของการขบัเคล่ือน 
และสนบัสนุนการด าเนินการตามแนวทาง 
อาสาจราจร 

ขั้นตอนท่ี ๑ ทบทวน วิเคราะห์ ขอ้มูล และสภาพปัญหา 
จากการปฏิบติัท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนการ 
จดัการจราจรตามโครงการอาสาจราจร 

- 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ พฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงและภยัคุกคามของชาติ  
เป้าหมาย : ประเทศมีความมัน่คงปลอดภยั  
ตวัช้ีวดั : ความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานของต ารวจในการเฝ้าระวงัแกไ้ขปัญหา สถานการณ์เก่ียวกบัความมัน่คง* ของรัฐ ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๘๐   

กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑ ยกระดบัขีดความสามารถในการปฏิบติัการดา้นต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อความมัน่คงของชาติ  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการข่าว  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

โครงการสืบสวนหาข่าวและ ปราบปราม 
ชาวต่างชาติท่ีเป็นภยัต่อ ความมัน่คง 

สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคล ตามเลข 
คดีสืบสวน ไม่นอ้ยกว่า ๑๐ ราย 

ขั้นตอนท่ี ๑ ประชุมเจา้หนา้ท่ีชุดปฏิบติัการ สืบสวนหาข่าว  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย และลงพื้นท่ี 
ขั้นตอนท่ี  ๓ จดัเก็บฐานขอ้มูลบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีไม่พึงประสงค ์
 - สืบสวน ตรวจสอบ เพื่อน าไปสู่การ จบักุม หรือสกดักั้น 
การท ากิจกรรมต่างๆ จ านวน ๒๒ราย 

- 
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๕ 

 
กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๑.๓.๑.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผูมี้อิทธิพล 
และกลุ่มชาติพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด หรือตรวจสอบทรัพยสิ์น 
คดียาเสพติด ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๕๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ เสนอโครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผูมี้อิทธิพล  
ขั้นตอนท่ี ๒ ด าเนินการขยายผลเครือข่ายยาเสพติด  
ตรวจสอบทรัพยสิ์นคดียาเสพติด  
ขั้นตอนท่ี ๓ รวบรวมผลการด าเนินการปฏิบติัและรายงานผล 

๔,๘๐๐.- 

 ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด เก่ียวกบัยา เสพติด 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดแผนงาน/มาตรการ/โครงการในการ 
ด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด  
ขั้นตอนท่ี ๒ ช้ีแจง ก าชบั แนวทางการปฏิบติัใหแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีทราบ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ด าเนินคดีกบัผูก้ระท า ความผิดเก่ียวกบั ยาเสพติด  
ขั้นตอนท่ี ๕ รวบรวมผลการด าเนินการปฏิบติัและรายงานผล 

 

 ความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ 
ของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกนั 
ปราบปรามยาเสพติดของเจา้หน้าท่ี 
ต ารวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากรายงานผลการจบักุม 
ประเมินระดบัความส าเร็จ ของการด าเนินงานใชจ้่าย 
งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรในปีท่ีผา่นมาเพื่อเป็นขอ้มูลใน 
การพิจารณาทบทวนการก าหนดขอบเขตและปรับปรุงแบบสอบถาม 

 

แผนงานการสกดักั้นยาเสพติดสารตั้งตน้ และ เคมีภณัฑ์ 
- โครงการบริหารจดัการสกดักั้นยาเสพ 
ติดพื้นท่ีชายแดนและ พื้นท่ีพกัคอย Heart Land 

สกดักั้นยาเสพติดไดไ้ม่นอ้ยกว่า ร้อยละ  ๗๐ 
ของปริมาณยาเสพ ติดท่ีจบักุมได ้

ขั้นตอนท่ี ๑ ส ารวจ วิเคราะห์ ขอ้มูลสภาพปัญหา และ 
อุปสรรคในการปฏิบติังาน ท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแผนงาน/มาตรการใน การสกดักั้นยา เสพติด 

๑๐,๒๐๐๐.- 
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๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

  ขั้นตอนท่ี ๓ ช้ีแจง ก าชบั แนวทางการ ปฏิบติัใหแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี  

  ขั้นตอนท่ี ๔ ด าเนินการสกดักั้นยาเสพติดในพื้นท่ีเป้าหมาย ขั้นตอนท่ี ๕ 
อยูร่ะหว่างการรวบรวมผลการด าเนินการจาก 
หน่วยปฏิบติัและรายงานผล 

 

แผนงานสร้างการรับรู้และ ภูมิคุม้กนัยาเสพติด -
โครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติด 
ในเด็กนกัเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย 

จ านวนประชากรวยัเส่ียง (หว้งอายุ๓ - ๒๙ ปี) 
ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้าง ภูมิคุม้กนั ๑๐๐ 
คน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดแผนงาน/โครงการการศึกษาเพื่อ 
ต่อตา้นการใชย้าเสพติดในนกัเรียน  
ขั้นตอนท่ี ๒ ครูต ารวจ D.A.R.E./ผลิตส่ือประกอบการศึกษา ขั้นตอนท่ี 
๓ ด าเนินการอบรมนกัเรียน ตามหลกัสูตร/จดั กิจกรรมเครือข่าย 
นกัเรียน  
ขั้นตอนท่ี ๔ รวบรวมผลการด าเนินการจากหน่วยและ รายงานผล 

๑๒,๐๐๐.- 

 

-โครงการต ารวจประสาน โรงเรียน (๑ ต ารวจ ๑  โรงเรียน) โรงเรียนมธัยมศึกษาเขา้ร่วมโครงการ  
ต ารวจประสานโรงเรียน (๑ ต ารวจ ๑  
โรงเรียน) จ านวน ๒ แห่ง 

ขั้นตอนท่ี ๑ คดัเลือกโรงเรียนเปูาหมายเพื่อเขา้ร่วม โครงการ  
ขั้นตอนท่ี ๒ ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล สภาพ ปัญหา ของ 
โรงเรียนเป้าหมาย  
ขั้นตอนท่ี ๓ ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม ตามโครงการต ารวจ 
ประสานโรงเรียน  
ขั้นตอนท่ี ๔ ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์(คู่มือต ารวจประสาน โรงเรียน) 

๓,๔๓๐.- 

 

แผนงานการเสริมสร้างภาพ แวดลอ้ม เพื่อการ 
ป้องกนัยาเสพติด  
- โครงการท่ีด าเนินงานชุมชน ย ัง่ยนืเพื่อแกไ้ข 
ปัญหายาเสพติด 

พื้นท่ีมีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพ ติดเกิด 
การจดัการเพื่อเสริมสร้าง ใหมี้พื้นท่ี ปลอดภยั 
(จ านวน ๑๒ ชุมชน) 

ขั้นตอนท่ี ๑ พิจารณาคดัเลือกชุมชนมีปัญหาการแพร่ 
ระบาดยาเสพติด และส ารวจวิเคราะห์ขอ้มูล และ สภาพแวดลอ้ม 
ของชุมชนเป้าหมาย  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแผนงาน/โครงการด าเนินงานชุมชน 
ย ัง่ยนืเพื่อแกไ้ขปัญหา ยาเสพติดฯ 

- 
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๗ 

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๑.๓.๑.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปรามการหลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างดา้วท่ีไม่พึงปรารถนา  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

-การตรวจสอบ ควบคุมคนต่าง ดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น 
ราชอาณาจกัร  
-สืบสวน ป้องกนั ปราบปราม และจบักุมผูล้กัลอบ 
หลบหนีเขา้เมือง และคนต่างดา้วท่ีไม่พึงปรารถนา 
ผิดเง่ือนไขการอนุญาตให ้อยูใ่น ราชอาณาจกัร 
หรือกระท าผิดตาม กฎหมายอื่น  
- โครงการสืบสวน ปราบปราม จบักุม ผลกัดนั  
และส่งกลบัแรงงาน ต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองกลบั ออกไป 
นอกราชอาณาจกัรประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการจบักุมคนต่าง ดา้วผิดกฎหมาย ไม่ น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหา ปัจจุบนั 
แลการด าเนินการ ท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดมาตรการ/แผนงาน/ แนวทางการ 
ด าเนินการโครงการสืบสวน ปราบปราม จบักุม แรงงานต่าง ดา้วตาม 
พ.ร.บ.คนเขา้เมือง  
ขั้นตอนท่ี ๓ ผลการจบักุมแรงงานต่างดา้ว ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย.
๖๔ จ านวน ๑๑๒ ราย 

- 

 

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๑.๓.๑.๕ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑.ป้องกนัปราบปรามและด าเนินคดีเก่ียวกบัการ 
กระท าความผิดการคา้มนุษย ์ 
๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกนั 
ปราบปรามและด าเนินคดีเก่ียวกบัการกระท า 
ความผิดการคา้มนุษย ์

- จ านวนผูก้ระท าผิดในคดีคา้มนุษยแ์ละ ความผิด 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ร้อยละ ๗๕  

พื้นท่ีเส่ียงท่ีไดรั้บการตรวจเพื่อป้องกนั  
ปราบปรามการคา้มนุษยไ์ม่นอ้ยกว่า  ร้อยละ ๗๕ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ลงขอ้มูลผลการปฏิบติัในระบบ EAHT เป็น ประจ าทุกเดือน 
ตามระยะเวลา ท่ีก าหนด  
ขั้นตอนท่ี ๒  จดัเก็บขอ้มูล รวบรวมผลการปฏิบติั 
ขั้นตอนท่ี ๓ สรุปผล  
การปฏิบติัรายเดือนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕ 
จ านวนผูก้ระท าความผิด)  

ขั้นตอนท่ี ๑ ตรวจสอบพื้นท่ีเส่ียงหน่วยปฏิบติัส่งผลการ ปฏิบติั  
ขั้นตอนท่ี ๒ จดัเก็บขอ้มูล รวบรวมผลการปฏิบติั 

- 
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๘ 

 

 

กลยทุธ์ยอ่ย ๑.๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการดา้นการแกไ้ขปัญหาความมัน่คง 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

ซกัซอ้มแผนเผชิญเหตุใน สถานการณ์ต่าง ๆ  ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตาม 
แผนมาตรการ และซกัซอ้มแผนเผชิญเหตุ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารเหตุการณ์ 

ขั้นตอนท่ี ๑ จดัท าโครงการฝึกทบทวนซกัซอ้มแผนเผชิญ 
เหตุใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถใน 
การปฏิบติัจริง  
ขั้นตอนท่ี ๒ ประเมินผลการซกัซอ้มแผนเผชิญเหตุ เพื่อน า 
ขอ้มูลไปปรับปรุงการปฏิบติัและพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข   
(ไม่สามารถจ าท าโครงการไดเ้น่ืองจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเช้ือโควิค-๑๙) 

- 

 

 

 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

  ขั้นตอนท่ี ๓ สรุปผลการปฏิบติัรายเดือนใหผู้บ้งัคบับญัชา ทราบ 
การตรวจพื้นท่ีเส่ียง ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ รวม ๕๐ คร้ัง  
เป็นไปตามเปูาหมายตามมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕ จ านวน 
การตรวจพื้นท่ีเส่ียง ตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๓๖๐ คร้ัง) 

- 

ป้องกนัปราบปรามการกระท า ความผิดเก่ียวกบั  
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  
- โครงการป้องกนัปราบปรามการ กระท าความผิด 
เก่ียวกบัอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ทางดา้น 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

จบักุมผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญา  
กรรมทางเศรษฐกิจ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๗๕ 

ขั้นตอนท่ี ๑ รายงานผลการปฏิบติัใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ ทกุเดือน  
ขั้นนตอนท่ี ๒ สรุปผลการ ปฏิบติัในภาพรวมเสนอ 
ผูบ้งัคบับญัชา  
ขั้นตอนท่ี ๓ สรุปผลการปฏิบติัรอบ ๖ และ ๑๒เดือน 

- 
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๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
เป้าหมาย : ประชาชนไดรั้บการอ านวยความยติุธรรมทางอาญาและการบริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม  
ตวัช้ีวดั : ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

๒.๑ ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการบนสถานี(Front Office) และนอกสถานีต ารวจ(จราจรจิตอาสาพฒันาสายตรวจ)  
        จากเจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ *  
๒.๒ ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการใหบ้ริการการอ านวย ความสะดวกและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๑.๔.๑. รักษาความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ รักษาความ 
ปลอดภยัและการอ านวยความสะดวกแก่ 
นกัท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล งานประเพณีและ วฒันธรรม 

- ควบคุมคดีเก่ียวกบัความปลอดภยัใน ชีวิต 
และทรัพยสิ์นท่ีเกิดขึ้นกบันกัท่อง 
เท่ียวชาวต่างชาติ ไม่เกิน ๕ คดี/  
นกัท่องเท่ียวหน่ึงแสนคน 

ขั้นตอนท่ี ๑ รวบรวมขอ้มูลสถิติจ านวน คดีอาญาเก่ียวกบั ชีวิต 
ร่างกายและทรัพยสิ์น ในกรณีท่ีเกิดกบันกัท่องเท่ียว ชาวต่างชาติจาก 
โดยจ านวนคดีท่ีเกิดขึ้นกบันกัทอ่งเท่ียว ชาวต่างชาติจ านวน - คดี  
ขั้นตอนท่ี ๒ เก็บขอ้มูลสถิติ จ านวน นกัท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพื้นท่ี 

- 

๒. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถทางการ 
แข่งขนัดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวของ 
ประเทศไทย 

-ควบคุมคดีเก่ียวกบัความปลอดภยัใน ชีวิต 
และทรัพยสิ์นท่ีเกิดขึ้นกบั  
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่เกิน ๕ คดี/ 
นกัท่องเท่ียวหน่ึงแสนคน 

ในกรณีท่ีเกิดกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยจ านวนคดีท่ี 
เกิดขึ้นกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  
ขั้นตอนท่ี ๒ เก็บขอ้มูลสถิติ จ านวน นกัท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในพื้นท่ี 
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๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิม่ศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
เป้าหมาย : ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นสังคมมีความสงบเรียบร้อย  
ตวัช้ีวดั :     ๑.๑ จ านวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย ๓ ปีงบประมาณยอ้นหลงั    

       ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๕  
๑.๒ อตัราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน ๓.๐ ราย ต่อประชากรแสนคน (WISPI)  
๑.๓ จ านวนคดีท าร้ายร่างกายสาหสัลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ไม่นอ้ยกว่า ๒ คดี(WISPI)   
๑.๔ ร้อยละของคดีปลน้ทรัพยล์ดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (WISPI)   
๑.๕ ระดบัความส าเร็จในการปูองกนัและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  
๑.๖ ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ ๔๐ (WISPI)  

กลยทุธ์ท่ี ๒.๑.๑ รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนโดยมุ่งเนน้การป้องกนัอาชญากรรม 
 

กลยทุธ์ท่ี ๒.๑.๑ รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนโดยมุ่งเนน้การป้องกนัอาชญากรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑.แผนป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม ของ ตร. ปี  ๒๕๖๔ 
“พิทกัษร์าษฎร์ป้องภยั ห่วงใยประชาชน” 
 ๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนั อาชญากรรม 
(งานควบคุมและ จดัสายตรวจ)   
-การปรับปรุงและใชป้ระโยชน์จากนาฬิกา อาชญากรรม 

- ระยะเวลาในการไปถึงท่ีเกิดเหตุในเขต เทศบาล 
๕ นาทีและนอกเขต เทศบาล  ๑๕ นาที 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล และ ปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบติัท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแนวทางการปฏิบติัตามแผนป้องกนั 
ปราบปรามอาชญากรรม  
ขั้นตอนท่ี ๓ ช้ีแจงแนวทางการปฏิบติัฯ ใหเ้จา้หนา้ท่ีผู ้ปฏิบติัทราบ  
ขั้นตอนท่ี ๔ ขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามแผน ป้องกนั 
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี ๒๕๖๔   
(งานควบคุมและจดัสายตรวจ) 
 

๒,๔๘๗,๗๘๐.๖๘- 
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๑๑ 

-การป้องกนัเชิงรุก การวางแผน การควบคุมการ 
ก าหนดแผนการตรวจ และการจดัสายตรวจ 

 

ระยะเวลาในการไปถึงท่ีเกิดเหตุในเขต 
กรุงเทพมหานคร รัศมี ๓ กม. ใชเ้วลา ๕ นาที 
รัศมี ๕ กม. ใชเ้วลา ๑๐ นาที  และ รัศมี ๘ กม. 
ใชเ้วลา ๑๕ นาที 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล และ ปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบติัท่ีผา่นมา 

ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแนวทางการปฏิบติัตามแผน 
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม  
ขั้นตอนท่ี ๓ ช้ีแจงแนวทางการปฏิบติัฯ  
ขั้นตอนท่ี ๔ ขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามแผนป้องกนั  
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี ๒๕๖๔   
-การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนั อาชญากรรม
(งานควบคุมและจดัสายตรวจ) 

- 

๑.๒ การป้องกนัอาชญากรรม โดยสภาพแวดลอ้ม  
ลดจุดล่อแหลม/ จุดเส่ียง โดยประสานหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทศัน์ใน 
พื้นท่ีจุดล่อแหลม/ จุดเส่ียง 
 

 

-ความพึงพอใจของประชาชนใน การ 
ใหบ้ริการและระงบัเหตุของ สายตรวจ  
ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล และขอ้เสนอแนะ จาก 
รายงานผลการประเมิน โครงการประเมินประสิทธิภาพ สถานีต ารวจ 
และความเช่ือมัน่ต่อการปฏิบติังานของต ารวจ ท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ช้ีแจงแนวทางการปฏิบติัตาม แผน 
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี ๒๕๖๔ ให ้หน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง  
ขั้นตอนท่ี๓ท าแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนในการ บริการและระงบัเหตุของสายตรวจใน ปี ๒๕๖๔  
ขั้นตอนท่ี ๔ ขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามแผนป้องกนั 
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี ๒๕๖๔   
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการปอูงกนั อาชญากรรม (งาน 
ควบคุมและจดัสายตรวจ) 

- 

๑.๓ การจดัระเบียบสังคมโดย การบงัคบัใช ้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

        ๑) สถานบริการสถานประกอบการท่ีมีลกัษณะ 
คลา้ยสถานบริการ 

ความผิดเก่ียวกบัสถานบริการสถาน 
ประกอบการท่ีเปิดใหบ้ริการในลกัษณะ 
คลา้ยกบัสถานบริการลดลง ไม่นอ้ยกว่า  
ร้อยละ ๑๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล และปัญหาอุปสรรคใน 
การปฏิบติัท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแนวทางการปฏิบติัตามแผนป้องกนั 
ปราบปรามอาชญากรรม ของ ตร. ปี ๒๕๖๔   

  ขั้นตอนท่ี ๓ ช้ีแจงแนวทางการปฏิบติัฯ ใหห้น่วยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

- 
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๑๒ 

 

  

 กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๒.๑.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๒) การแข่งขนัรถในทาง  - การด าเนินคดีผูข้บัขี่และผูส้นบัสนุน  
ความผิดเก่ียวกบัการ แข่งขนัรถในทาง ไม่ นอ้ยกว่า 
ร้อยละ ๑๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล และปัญหาอุปสรรคใน 
การปฏิบติัท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแนวทางการปฏิบติัตาม แผนป้องกนั 
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี ๒๕๖๔  
ขั้นตอนท่ี ๓ ช้ีแจงแนวทางการปฏิบติัฯ ใหผู้ป้ฏิบติัทราบ 
 ขั้นตอนท่ี ๔ ขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามแผน ป้องกนั 
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี ๒๕๖๔ ในการจดั 
ระเบียบสังคมโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

- 

๑.๕ จบักุมผูก้ระท าผิดในความผิดท่ีรัฐเป็น ผูเ้สียหาย จบักุมการกระท าความผิดคดีความผิดท่ี  
รัฐเป็นผูเ้สียหาย (กลุ่มคดีท่ี ๔) เพิ่มขึ้นไม่ นอ้ยกว่า 
ร้อยละ ๑๕ เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่น มา 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูล และปัญหาอุปสรรคใน 
การปฏิบติัท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแนวทางการปฏิบติัตาม แผนป้อง 
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี ๒๕๖๔  
ขั้นตอนท่ี ๓  ช้ีแจงแนวทางการปฏิบติัฯ ใหห้น่วยท่ีเก่ียวขอ้ง  
ขั้นตอนท่ี ๔ ขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามแผนป้องกนั 
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี ๒๕๖๔ ในการจบักุม 
ผูก้ระท าผิดใน ความผิดท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย (กลุ่มท่ี ๔) 

- 

 

ขั้นตอนท่ี ๔ ขบัเคล่ือนการปฏิบติัตามแผนป้องกนั 
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี ๒๕๖๔ ในการจดั 
ระเบียบสังคมโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง 
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๑๓ 

 
 

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๒.๑.๑.๒ พฒันาระบบฐานขอ้มูลและนาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการแกไ้ข ปัญหาอาชญากรรม  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. วิเคราะห์ขอ้มูลและใชป้ระโยชน์ในการป้องกนั 
อาชญากรรมและ พฒันาการปฏิบติังานดา้นอื่น ๆ 
สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

- กลุ่มความผิดเก่ียวกบัทรัพยไ์ม่เกิน  ๘๕.๘๓ 
คดี/ประชากร หน่ึงแสนคน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และ สภาพ ปัจจุบนั 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและทบทวน ผลการด าเนินการ ท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดมาตรการ/แผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรมและขอ้สั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ขั้นตอนท่ี ก าชบัใหร้ายงานความคืบหนา้ในการด าเนินงาน  
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทุกเดือน 

- 

 -กลุ่มความผิดเก่ียวกบัชีวิต ร่างกายและ เพศ ไม่เกิน 
๒๙.๓๙ คดี/ประชากรหน่ึง แสนคน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพ ปัจจุบนั 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ ทบทวนผลการด า เนินการ ท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดมาตรการ/แผนงาน/โครงการ/  กิจกรรม 
และขอ้สั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ขั้นตอนท่ี ๓ ก าชบัใหร้ายงานความคืบหนา้ในการ 
ด าเนินงานใหท้ราบทุกเดือน 

- 
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๑๔ 

 
กลยทุธ์ท่ี ๒.๑.๒ สร้างระบบฐานขอ้มูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่ง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เผยแพร่ในช่องทางใหป้ระชาชนท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

- จดัท าระบบฐานขอ้มูลออนไลน์หรือแอปพลิเค 
ชนัเผยแพร่เก่ียวกบั กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ค าสั่ง หรืออ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหป้ระชาชน ทราบ 

-ระดบัความส าเร็จของการจดัท า ระบบ  ฐาน 
ขอ้มูล ออนไลน์หรือแอปพลิเคชนั 
เผยแพร่เก่ียวกบั กฎหมาย กฎ ระเบียบ   
และค าสั่ง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให ้
ประชาชนทราบ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษา ทบทวน ขอ้มูล และอุปสรรค ในการ 
ปฏิบติัท่ีผา่นมา  
ขั้นตอนท่ี ๒ รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั กฎหมาย กฎ  ระเบียบ 
และค าสั่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
ขั้นตอนท่ี ๓ ตั้งคณะท างานการจดัท าระบบ ฐานขอ้มูล ออนไลน์ 
หรือแอปพลิเคชนัเผยแพร่ เก่ียวกบักฎหมาย กฎ  ระเบียบ และค าสั่งหรือ 
อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- 

 จ านวนช่องทางท่ีประชาชน สามารถ 
เขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก ไม่นอ้ยกว่า ๓  ช่องทาง 

ขั้นตอนท่ี ๑ ตรวจสอบ ทบทวน ฐานขอ้มูล เก่ียวกบั กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และค าสั่ง คณะท างานเพื่อจดัท า ระบบฐานขอ้มูล ออนไลน์  
ขั้นตอน ๒ เร่งรัดการด าเนินการสร้างช่องทาง  
แอพลิเคชัน่ในการเขา้ถึงขอ้มูล 

- 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ อ านวยความยติุธรรมและพฒันาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ใหก้บัประชาชน  
เป้าหมาย : ประชาชนไดรั้บการอ านวยความยติุธรรมทางอาญาและการบริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม  
ตวัช้ีวดั : ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

- ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการบนสถานี(Front Office) และนอกสถานีต ารวจ (จราจร จิตอาสาพฒันา สายตรวจ) จากเจา้หนา้ท่ี  
ต ารวจไม่ นอ้ยกว่า ร้อยละ ๗๐ *   

กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยติุธรรมทางอาญาตามหลกักฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 
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๑๕ 

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๒.๒.๑.๑ พฒันากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศกัยภาพเพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม  

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑.๔ รับแจง้ความร้องทุกขต์่าง ทอ้งท่ี  - ระดบัความส าเร็จของการ ด าเนินการ 
ตามขั้นตอนการ พฒันาการรับแจง้ความ 
ร้องทุกขต์่างทอ้งท่ี 

ขั้นตอนท่ี ๑ ใชเ้ทคโนโลยมีาใชใ้นการรับแจง้ความร้อง 
ทุกขต์่างทอ้งท่ีและประกาศใหส้าธารณะชนทราบ ตามท่ี  ผบ.ตร. 
ลงนามค าสั่ง ท่ี ๑๗๗/๒๕๖๔ ลง ๙ เม.ย.๖๔  
เร่ืองการรับค าร้องทุกขห์รือ ค ากล่าวโทษความผิดอาญา นอกเขตอ านาจ 
สอบสวน ลงวนัท่ี ๙ เม.ย.๖๔ 

- 

๑.๕ บนัทึกภาพและเสียง - การตรวจคน้ จบักุม - 
สอบปากค าในการสอบสวน 

-ระดบัความส าเร็จการด าเนินการ ตาม 
ขั้นตอนการบนัทึกภาพและ เสียงในการ 
ตรวจคน้ จบักุม และการสอบปากค าใน การ 
สอบสวน 

ขั้นตอนท่ี ๑ จดัเตรียมเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัเกณฑ ์
การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน  
-ผบ.ตร.ลงนามในค าสั่ง ท่ี ๑๗๘/๒๕๖๔ ลง ๙ เม.ย.๖๔  
เร่ืองการบนัทึกภาพ และเสียง การตรวจคน้ จบักุม และ 
การสอบสวนคดีอาญา 

- 

 
 
กลยทุธ์ท่ี ๒.๒.๒ พฒันาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลกัฐาน  

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๒.๒.๒.๑ เสริมสร้างและพฒันาขีดสมรรถนะให้พนกังานสอบสวน ผูช่้วยพนกังานสอบสวน เจา้หนา้ท่ีสืบสวน เจา้หนา้ท่ีสายตรวจป้องกนัปราบปรามฝ่ายกฎหมาย                                                                                                             
และ มีองคค์วามรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทศันคติค่านิยม วฒันธรรมองคก์รในการบริการประชาชนอยา่งมืออาชีพเป็นท่ียอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานสอบสวนใหมี้มาตรฐาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑.ด าเนินการทางวินยัขา้ราชการต ารวจผู ้
ปฏิบติั หนา้ท่ีงานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกนั 
ปราบปราม ท่ีบกพร่องในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
 
 

-จ านวนขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี 
งานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกนั 
ปราบปรามท่ีบกพร่อง ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
ไดรั้บการลงโทษ ทางวินยั ร้อยละ ๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อด าเนินการ 
กวดขนัทางวินยั  
ขั้นตอนท่ี ๒ เจา้หนา้ท่ีรายงานขา้ราชการต ารวจท่ีกระท า 
ผิดวินยัใหผู้บ้งัคบัชาทราบทุกเดือน 

- 
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๑๖ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
เป้าหมาย : -  
ตวัช้ีวดั : - ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวก  

กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๑ ยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการของสถานีต ารวจและหน่วยบริการประชาชน  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓.๑.๑ ปรับปรุงและพฒันาทางดา้นกายภาพของสถานีต ารวจของหน่วยบริการประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

ขบัเคล่ือนการด าเนินการตาม แนวทางการ 
ยกระดบัการบริการ ประชาชนของสถานีต ารวจ 

-ระดบัความส าเร็จของการจดัท า รายงาน 
ผลการตรวจประเมินตาม แนวทางการ 
ยกระดบัการบริการ ประชาชนของสถานี ต ารวจ 

ขั้นตอนท่ี ๑ แต่งตั้งคณะท างานตามแนวทางการยกระดบั ฯ  
ขั้นตอนท่ี ๒ รวบรวมผลการติดตามการยกระดบัการ 
บริการประชาชนของสถานีต ารวจมาประเมิน การ 
ปฏิบติัการยกระดบัการบริการประชาชน  
ขั้นตอนท่ี ๓ สรุปผลการติดตามการยกระดบั การบริการ 
ประชาชนของสถานีต ารวจ  
ขั้นตอนท่ี ๕ รายงานผลการติดตามการ ยกระดบัฯ ให ้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

- 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๒.ด าเนินการทางวินยัขา้ราชการ ต ารวจผูป้ฏิบติั 
หนา้ท่ีงานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกนั ปราบปราม 
ท่ีถูกร้องเรียนกล่าวหาว่าทุจริต และ ประพฤติมิชอบ 

-
จ านวนขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีงานสอบส
วน งานสืบสวน งานป้องกนั 
ปราบปรามท่ีกระท าผิด ฐานทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ไดรั้บการลงโทษทางวินยั ร้อยละ 
๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อกวดขนั 
ด าเนินการทางวินยั  
ขั้นตอนท่ี ๒ เจา้หนา้ท่ีรายงานขา้ราชการต ารวจท่ีกระท า 
ผิดวินยัใหผู้บ้งัคบัชาทราบทุกเดือน 

- 
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๑๗ 

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๒.๓.๑.๒ สร้างเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทศันคติของบุคลากรใหมี้ความเป็นมิตร และปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชน  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

- จดัใหมี้บุคคลตน้แบบประจ าหน่วยเพื่อเป็น แบบอยา่งในการ 
พฒันาบุคลิกภาพและการบริการ ประชาชน 

- จ านวนบุคคลตน้แบบดา้นการ ใหบ้ริการ 
ประชาชนไดรั้บการเชิดชูประกาศเกียรติ  คุณ 
ไม่นอ้ยกว่า ๑ คน/เดือน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดแนวทางการด าเนินการ คดัเลือก 
บุคคลตน้แบบดา้นการใหบ้ริการประชาชน  
ขั้นตอนท่ี ๒ ขออนุมติัแนวทางการด าเนินการฯ เสนอ ผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 ขั้นตอนท่ี ๓  ด าเนินการตามกรอบแนวทางการ  
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี ๒ 

- 

 

 
 

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๒.๓.๑.๔ จดัใหมี้กระบวนการและช่องทางการส่ือสารกบัประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชน 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

- เพิ่มรูปแบบ/ช่องทางการส่ือสาร ในการรับฟัง 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาช น ผูรั้บบริการ 

- จ านวนรูปแบบ/ช่องทางการ ส ารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการไม่ นอ้ย 
กว่า ๒ รูปแบบ/ช่องทาง 

ขั้นตอนท่ี ๑ การจดัท าแบบส ารวจความพึง พอใจของ 
ผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการ ประชาชนของสถานีต ารวจ 
และหน่วยบริการ  
ขั้นตอนท่ี ๒ ขออนุมติัแบบส ารวจความพึง พอใจฯ เสนอ 
ผูบ้งัคบับญัชา   
ขั้นตอนท่ี ๓ แจง้ใหทุ้กฝ่ายเพื่อทราบและด าเนินการ 
ส ารวจความพึงพอใจ  
ขั้นตอนท่ี ๔ สรุปและรายงานผลการด าเนินการตามขอ้ ๓   
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทุกเดือน 

- 
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๑๘ 

 
กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๒.๓.๑.๕ เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รใหมี้จิตสานึกในการใหบ้ริการประชาชน (Service Mind) มีทศันคติและวิธีการทางานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

พฒันาสมรรถนะของขา้ราชการ ต ารวจในการ 
ใหบ้ริการประชาชน  

-ฝึกอบรม/ประชุม/ช้ีแจงขา้ราชการต ารวจทุก 
ระดบัใหมี้จิตใจในการใหบ้ริการประชาชน  

  (Service Mind) 

-จ านวนคร้ังของการฝึกอบรม/ ประชุม/ ช้ีแจง 
ไม่นอ้ยกว่า ๒ คร้ัง/หน่วย 

ขั้นตอนท่ี ๑ ด าเนินการตามแนวทางการยกระดบัการ บริการ 
ประชาชนของสถานีต ารวจ  
ขั้นตอนท่ี ๒ จดัใหมี้การฝึกอบรม/ประชุม/ช้ีแจง ให ้
ขา้ราชการต ารวจเขา้ใจในกระบวนการดา้นการ ใหบ้ริการ ประชาชน 
นโยบาย ขอ้สั่งการของ ผูบ้งัคบับญัชา และ งานอ่ืนๆ  
ขั้นตอนท่ี ๓ รายงานผลการด าเนินการ ใหผู้บ้งัคบับญัชา ทราบ 

- 

 

กลยทุธ์ท่ี ๒.๓.๒ บงัคบัใชก้ฎหมายและอ านวยความสะดวกดา้นจราจร 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. วิเคราะห์และจดัท าแผนงานดา้น จราจร ระยะ 
สั้นและระยะยาว  

๒. ปรับปรุงและพฒันาระบบ ฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการ สนบัสนุน 
งานดา้นการจราจร  

๓. ก าหนดมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจรต่อ 
การกระท าผิดท่ี มีผลกระทบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อลดอุบติัเหตุจราจร 

๔. จดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละ 
เทคโนโลยใีนการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการจราจร 

-อตัราผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุ ทางถนน ไม่ เกิน ๑๒ 
คน ต่อ ประชากรแสนคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดแผนงานแผนบูรณาการ ป้องกนัและ 
ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔  ขั้นตอนท่ี ๒ 
ประสานและขบัเคล่ือนใหห้น่วยงานในสังกดั ปฏิบติัตามแผนฯ  
ขั้นตอนท่ี ๓ รวบรวมรายงานผลการปฏิบติัตามแผนฯ  รอบ ๖ เดือน  
-ผลการด าเนินการตามแนวทางของแผนบูรณาการ 
ป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของสถานีฯ ความปลอดภยัทางถนน  
 
 
 

 
-สถิติการ เสียชีวิตในช่วงควบคุมเขม้ขน้ (๒๙ ธ.ค.๖๓ - ๔  ม.ค.๖๔) 

- 
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๑๙ 

  
  ๕.การพฒันาบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ดา้นการจราจร  

๖. ปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดลอ้ม สวสัดิการ 
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจร  

๗. บูรณาการท างานป้องกนัและลดอุบติัเหตุ ร่วมกบั ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ ประชาชน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

- ระดบัความส าเร็จของการจดัท าแผนฯ 

 
 
 
ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดแผนงาน/มาตรการ ในการป้องกนั 
และลดอุบติัเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต ์ พ.ศ.๒๕๖๔   
ขั้นตอนท่ี ๒ ช้ีแจงและขบัเคล่ือนใหห้น่วย ในสังกดัปฏิบติั ตามแผนฯ  

   ขั้นตอนท่ี ๓ จดัตั้งศูนยอ์  านวยการป้องกนั และลด 
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต ์พ.ศ.๒๕๖๔  
ภายใตส้ถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ 

 
 

๓๐,๘๐๐ - 

 

 
กลยทุธ์ท่ี ๒.๓.๓ บริการดา้นสุขภาพใหก้บัประชาชน ขา้ราชการต ารวจและครอบครัว 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของขา้ราชการ ต ารวจ - จ านวนขา้ราชการต ารวจเขา้รับการ 
ตรวจสุขภาพประจ าปีไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ  ๘๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ประชาสัมพนัธ์โครงการตรวจสุขภาพ 
ประจ าปีขา้ราชการต ารวจและน าเสนอ  
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อทราบ  
ขั้นตอนท่ี ๒ จดัท ารายช่ือขา้ราชการต ารวจ เพื่อ 
เขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  

- 
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๒๐ 

กลยทุธ์ท่ี ๒.๓.๔ น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบงัคบัใชก้ฎหมายอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเช่ือมโยงระบบขอ้มูลกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑.โครงการระบบประจ าวนัอิเล็กทรอนิกส์สถานี ต ารวจ 
(Police Diary Activity Report) -
น าระบบงานประจ าวนัอิเลก็ทรอนิกส์ มาใชใ้น 
งานสอบสวน 

-สถานีต ารวจมีการน าระบบงาน  
ประจ าวนัอิเลก็ทรอนิกส์ มาใช ้ร้อยละ  ๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดแนวทางในการด าเนินการตาม 
โครงการระบบประจ าวนัอิเลก็ทรอนิกส์สถานี ต ารวจ (Police 
Diary Activity Report)  
ขั้นตอนท่ี ๒ ส่งเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัเขา้รับการอบรม 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างย่ังยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ เสริมสร้างความเขม้แขง็ของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเขา้มามีส่วนร่วม ในกิจการต ารวจ  
เป้าหมาย : ๑. อาชญากรรมและความไร้ระเบียบลดลง ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น  

   ๒. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเขา้มามีส่วนร่วมในการรักษา ความสงบเรียบร้อยของสังคม  
ตวัช้ีวดั : ระดบัความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อลดอาชญากรรม และความไร้ระเบียบ  

งบประมาณ : ๒๘,๐๐๐.-บาท  
 
กลยทุธ์ท่ี ๓.๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใหแ้ก่ทุกภาคส่วน 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. ประชาสัมพนัธ์ เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
ทกัษะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมผา่นส่ือต่างๆ เช่นการ 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ Social Media 

-จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์อยา่งนอ้ยเดือนละ ๒ 
คร้ัง 

ขั้นตอนท่ี ๑ ตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาจดัท าส่ือ 
ประชาสัมพนัธ์  
ขั้นตอนท่ี ๒ รวบรวมขอ้มูลในการจดัส่ือ  
ประชาสัมพนัธ์  
ขั้นตอนท่ี ๓ ประชุมคณะท างานเพื่อจดัท าส่ือ 
ประชาสัมพนัธ์  

   ขั้นตอนท่ี ๔ เจา้หนา้ท่ีลงขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ 

- 
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๒๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๒.โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ 
จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชด าริ 

- ปลูกฝังจิตส านึกใหก้บัขา้ราชการต ารวจ  
และประชาชนได ้ไม่นอ้ยกว่า ๓๐๐ คน 

ขั้นตอนท่ี ๑ จดัท าโครงการและน าเสนอ  
ผูบ้งัคบับญัชา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ขออนุมติังบประมาณการด าเนินการและ 
จดัเตรียมการฝึกอบรม  
ขั้นตอนท่ี ๓ ด าเนินการฝึกอบรม 

- 

 
กลยทุธ์ท่ี ๓.๑.๒ เปิดโอกาสใหภ้าคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตดัสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจดัการ สอดส่อง เฝ้าระวงั  

         ใหข้อ้มูลและตรวจสอบ การปฏิบติังานของต ารวจอยา่งเหมาะสม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. จดัอาสาสมคัรต ารวจบา้นช่วยเหลือ กิจการ 
ต ารวจในการป้องกนัอาชญากรรมและสนบัสนุน 
การท างานของต ารวจ 
 

- จ านวนอาสาสมคัรต ารวจบา้นท่ี  
ปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไม่นอ้ย กว่า ๑๐ 
คน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ด าเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม  
ขั้นตอนท่ี ๒ รายงานผลการปฏิบติัใหผู้บ้งัคบับญัชา ทราบ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ติดตามและสรุปผลการปฏิบติัการ 
ด าเนินการ ตามแผน/โครงการ/กิจกรรม  
(ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙) 

๓๖,๐๐๐- 

๒. โครงการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบัองคก์ร  
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- จ านวนหน่วยงานต ารวจท่ีมีการจดัท า 
บนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบัองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน ร้อยละ ๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ด าเนินการตามแผนงาน /โครงการ / กิจกรรม  
ขั้นตอนท่ี ๒ ติดตามผลการด าเนินการตามแผน / โครงการ 
/กิจกรรม  
ขั้นตอนท่ี ๓ สรุปผลการปฏิบติัการด าเนินการ ตามแผน 
/โครงการ /กิจกรรม  
-การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบัองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง  

- 
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๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของขา้ราชการต ารวจใหย้ดึถือประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  

เป้าหมาย : หน่วยงานและบุคลากรยอมรับและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  
ตวัขี้วดั : - ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่อการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการของต ารวจ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๗๕ *  
 - ระดบัจิตส านึกของขา้ราชการต ารวจในการมีส่วนร่วมกบัประชาชน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๗๕   

 กลยทุธ์ท่ี ๓.๒.๒ ปรับปรุงพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของชุมชน ในพื้นท่ี 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

-การน าบริษทัรักษาความปลอดภยั และพนกังาน 
รักษาความปลอดภยัเขา้มามีส่วนร่วมในการป้อง 
กนัอาชญากรรมในพื้นท่ี 

- จ านวนบริษทัรักษาความ ปลอดภยัร่วม 
วางแผนจดัการ รักษาความสงบเรียบร้อย  

ขั้นตอนท่ี ๑ ด าเนินการตามแผนงาน /โครงการ / กิจกรรม - 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๔. โครงการ กต.ตร.พบประชาชน  - ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการ 
ตามโครงการ กต.ตร. พบ ประชาชน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดโครงการ กต.ตร.พบประชาชน  
ขั้นตอนท่ี๒ แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ และ มีการประชุม 
ปรึกษา หารือ ก าหนด แนวทางก่อน การท างานตามโครงการ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดไวใ้น 
โครงการ 

- 

๕. โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรมระดบัต าบล 

-จ านวนประชากรในเขตพื้นท่ี ผา่นการ 
อบรมและเป็น เครือข่ายเฝ้าระวงั  
อาชญากรรม ๑๐๐ คน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดโครงการสร้างเครือข่ายการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน  
ขั้นตอนท่ี ๒ แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ และ 
มีการประชุม ปรึกษา หารือ ก าหนด แนวทางก่อน 
การท างานตามโครงการ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดไวใ้น 
โครงการ 

๑๕,๐๐๐- 
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๒๓ 

 

 

กลยทุธ์ท่ี ๓.๒.๓ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อน าไปสู่การพฒันา ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

- การมีส่วนร่วมของ ประชาชน  -ระดบัความส าเร็จในการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน 

ขั้นตอนท่ี ๑ ด าเนินการตามแผนงาน /โครงการ / กิจกรรม  
ขั้นตอนท่ี ๒ รายงานผลการปฏิบติัตามแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม  

- 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

 ภายใน บริเวณหรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบ 
รักษาความปลอดภยัร้อยละ ๘๐  

- จ านวนพนกังานรักษาความปลอดภยัรับ 
อนุญาตเขา้มาเป็น เครือข่ายในการรักษา 
ความปลอดภยัในชีวิตร่างกายและ ทรัพยสิ์น 
ของบุคคล รวมทั้ง ระงบัเหตุ และรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายใน บริเวณหรือสถานท่ี 
รับผิดชอบรักษาความ ปลอดภยัตาม 
ขอ้ก าหนดในสัญญาจา้ง  ร้อยละ ๘๐ 

ขั้นตอนท่ี ๒ รายงานผลการปฏิบติัดตามผลการ 
ด าเนินการตามแผน / โครงการ /กิจกรรม ขั้นตอนท่ี ๓ 
สรุปผลการปฏิบติัการด าเนินการ ตาม แผน /โครงการ /กิจกรรม  
-จ านวนพนกังานรักษาความปลอดภยัรับอนุญาต 
เขา้มาเป็นเครือข่ายในการรักษาความปลอดภยัใน ชีวิต ร่างกาย 
และทรัพยสิ์นของ บุคคล รวมทั้ง 
ระงบัเหตุและรักษาความสงบ เรียบร้อยภายใน 
บริเวณหรือสถานท่ีรับผิดชอบ รักษาความ 
ปลอดภยัตามขอ้ก าหนดในสัญญาจา้ง จ านวน ๓๕ คน  

- 
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๒๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพฒันาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย ๔.๐   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ พฒันาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน  
เป้าหมาย : ๑. จดัองคก์รใหมี้ความเหมาะสม มีความพร้อมทางดา้นทรัพยากรทางการบริหาร และน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ 
 ๒. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขบัเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิ  
ตวัช้ีวดั : - ความพึงพอใจของขา้ราชการต ารวจต่อการบริหารงานของส านกังานต ารวจแห่งชาติไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๗๐ *  

 - ดชันีความผกูพนัของบุคลากร ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ *   
งบประมาณ : -  

กลยทุธ์ท่ี ๔.๑.๑ พฒันากระบวนการบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการและแผนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

โครงการอบรมสร้างวินยัคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณ 

-ขา้ราชการต ารวจในสังกดัมีความรู้ 
ความสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ 
ปฏิบติังาน 

ขั้นตอนท่ี ๑.เสนอโครงการอบรมสร้างวินยัคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใหก้บัขา้ราชการต ารวจ ขั้นตอนท่ี 
๒.สรุปรายงานผลการอบรมฯ 

- 

 

 

กลยทุธ์ท่ี ๔.๑.๒ น าระบบการส่งก าลงับ ารุงใหมี้ความคล่องตวั ทนัสมยั สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหาร การดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและมีฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ   
สามารถเช่ือมโยงกนั ทุกหน่วยงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. น าระบบการบนัทึกขอ้มูล พสัดุลงในระบบ 
ฐานขอ้มูล POLIS 

- ระดบัความส าเร็จในการบนัทึกขอ้มูล 
พสัดุในระบบฐานขอ้มูล POLIS 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก าชบัการรายงานผลการบนัทึก ขอ้มูลพสัดุ 
ในระบบฐานขอ้มูล POLIS   
ขั้นตอนท่ี ๒ รวบรวมรายงานผลการบนัทึก ขอ้มูลพสัดุใน 
ระบบฐานขอ้มูล POLIS  

- 
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๒๕ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๔. โครงการประเมินประสิทธิภาพ สถานีต ารวจ 
และความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบติังาน 
ของต ารวจประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการ 
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี 
ต ารวจและความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อ 
การปฏิบติังานของต ารวจประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ขอความเห็นชอบ และอนุมติัโครงการ ขั้นตอนท่ี ๒ 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตโดย ละเอียดของงาน   
ขั้นตอนท่ี ๓ รวบรวมผลประเมินจากประชาชนท่ีมารับ บริการ 

- 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ บริหารทรัพยากรบุคคล  
เป้าหมาย : ๑. ขา้ราชการต ารวจมีความเป็นมืออาชีพทนัสมยั เช่ียวชาญในการนาเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏิบติังาน  

 ๒. ขา้ราชการต ารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความรักเช่ือมัน่ และศรัทธา ต่อองคก์รต ารวจ  
ตวัช้ีวดั : -  

กลยทุธ์ท่ี ๔.๒.๑ พฒันาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ขา้ราชการต ารวจ  
 
กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๔.๒.๑.๑ บริหารจดัการค่าตอบแทน สวสัดิการและผลประโยชน์ใหแ้ก่ขา้ราชการต ารวจ มีความภาคภูมิใจและปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบา้นพกั ส่วนกลางของ 
สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

- ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการตาม 
สัญญาจา้ง 

ขั้นตอนท่ี ๑ ขอรับความเห็นชอบในการจดัจา้งฯ ปรับปรุง 
อาคารบา้นพกัอาศยัจ านวน ๔ รายการดงัน้ี  
๑) ปรับปรุงซ่อมแซมระดบัพื้นทีแตกช ารุด บริเวณอาคาร  ๑-๒  
๒) ปรับปรุงซ่อมแซมรอยแตกหลุดล่อนของสีอาคาร 
โดยรอบอาคารบา้นพกั  
๓) ลา้งท าความสะอาดอ่างเก็บน ้ า   
๔) ซ่อมแซมป๊ัมน ้าอาคารส่ีพระยา)   
ขั้นตอนท่ี ๒ อนุมติัซ้ือ/จา้งจ านวน ๔ รายการขา้งตน้ 

๖๔,๗๘๐.- 
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๒๖ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

 
 
 
๒.ตรวจเยีย่มบ ารุงขวญัขา้ราชการต ารวจ  

 
 
 

-ตรวจเยีย่มบ ารุงขวญัขา้ราชการต ารวจ  
ไดรั้บการตรวจ เยีย่มบ ารุงขวญั ร้อยละ  ๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๓ ลงนามในสัญญาจา้ง จ านวน ๔ รายการ 
 ขา้งตน้  
ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดการผูบ้งัคบับญัชาออกตรวจเยีย่มทุก เดือน  
ขั้นตอนท่ี ๒ ท าแบบสอบถามปัญหา ขอ้ร้องเรียน 
 ขั้นตอนท่ี ๓ รวบรวม สรุปปัญหาขอ้ร้องเรียน เพื่อน ามา ประเมินแกไ้ข 

- 

 

กลยทุธ์ยอ่ยท่ี ๔.๒.๑.๒ เสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายใหแ้ก่ขา้ราชการต ารวจ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

- โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  -ขา้ราชการต ารวจผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 
๘๐ 

อยูร่ะหว่างชะลอด าเนินการ เน่ืองจากมีการ แพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- 

 

กลยทุธ์ท่ี ๔.๒.๓ ส่งเสริมใหข้า้ราชการต ารวจยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

ส่งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรม  
๑. ต ารวจไทยใจสะอาด 

- ความพึงพอใจของประชาชน เก่ียวกบั 
คุณธรรมจริยธรรมของ ขา้ราชการต ารวจ  
ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๗๕ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ด าเนินการตามโครงการต ารวจไทย ใจสะอาด  ขั้นตอนท่ี ๒ 
รายงานผลการด าเนินการตามโครงการต ารวจ ไทยใจสะอาด รอบ ๖ เดือน  

ขั้นตอนท่ี ๑ แจง้แนวทางการปฏิบติัในการ 

- 
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๒๗ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๒. การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ 
ขา้ราชการต ารวจท่ี ประพฤติปฏิบติัดีเยีย่มตาม ประมวล 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 

-ระดบัความส าเร็จของหน่วยงานและ 
ขา้ราชการต ารวจท่ีประพฤติปฏิบติัดี 
เยีย่มตามประมวล จริยธรรมและ  
จรรยาบรรณของต ารวจโดยไดรั้บการ 
ประกาศเชิดชูเกียรติและเคร่ืองหมาย 
เชิดชูเกียรติ (โล่และเขม็) 

สรรหาและคดัเลือกฯใหก้บัขา้ราชการในสังกดัทราบ  
ขั้นตอนท่ี ๒ แจง้แนวทางการ สรรหาและคดัเลือกฯ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ด าเนินการ สรรหาและคดัเลือกฯ 

- 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองคก์ร  
เป้าหมาย : เป็นองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความโปร่งใส  
ตวัช้ีวดั : - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานฯ ไม่นอ้ยกว่าระดบั B (๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ คะแนน)  

- สัดส่วนขา้ราชการต ารวจและเจา้หนา้ท่ีท่ีกระท าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ ๒๐  
- ความเช่ือมัน่และความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ *   
 
 

กลยทุธ์ท่ี ๔.๓.๑ ป้องกนัปราบปรามการทุจริตในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถ  
           ตรวจสอบได ้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๑. ก าาหนดมาตรการและกลไกใน การป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ 
มาตรฐานการปฏิบติัตามวินยัของขา้ราชการต ารวจ   
     ๑.๑ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตาม แผนการ ตรวจสอบ 
โดยน าหลกัธรรมาภิบาล และนโยบาย ความขดัแยง้ ทางผลป 
ระโยชน์ มาประกอบการ พิจารณา 

- การตรวจสอบท่ีตรวจไม่พบ ขอ้สังเกต  
และพบขอ้บกพร่อง เลก็นอ้ยไดแ้นะน า 
ปรับปรุงแกไ้ข ระหว่างการตรวจสอบ  (บญัชี ๑) 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ แต่งตั้งคณะท างาน ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์  
การจดัท าแผนการ ปฏิบติังาน (Engagement Plan)  ประจ าปี  
ขั้นตอนท่ี ๒ จดัท าแผนการปฏิบติังาน (Engagement  Plan) ประจ าปี   
ขั้นตอนท่ี ๓ แจง้อนุมติัแผนการ ปฏิบติังานฯ และกรอบ 
แนวทางการรายงานผลการด าเนินการ ตามแผนฯ ใหแ้ต่ละ ฝ่ายด าเนินการ 

- 
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๒๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

  ขั้นตอนท่ี ๔ สรุปผลการตรวจสอบ แผนการปฏิบติังาน  (Engagement Plan) 
รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ธ.ค.๖๓  – มี.ค.๖๔ 
โดยใหข้อ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะตามระดบั ขอ้ ตรวจพบบญัชี ๑-๓ 
แก่หน่วยรับตรวจ 

- 

๑.๒ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and  Transparency 
Assessment : ITA) 

- ผลการประเมินคุณธรรมและ ความ 
โปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานฯ  
ไม่นอ้ยกว่า ระดบั B (๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙  คะแนน) 

ขั้นตอนท่ี ๑ ลงทะเบียนและน าาเขา้ขอ้มูล ขั้นตอนท่ี ๒  
เก็บขอ้มูลแบบวดัการรับรู้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน(IIT)  
และภายนอก(EIT)  
ขั้นตอนท่ี ๓ เก็บขอ้มูลแบบวดัการ เปิดเผย ขอ้มูลสาธารณะ(OIT) 

- 

๑.๗ ด าเนินการทางวินยัขา้ราชการต ารวจท่ี 
บกพร่องในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

-จ านวนเร่ืองท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
สั่งการไดรั้บการตรวจ เร่งรัดแลว้เสร็จ ไม่ นอ้ยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ส ารวจสถิติงานวินยั  
ขั้นตอนท่ี ๒ รายงานผลด าเนินทางวินยัใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ ทกุเดือน  
ขั้นตอนท่ี ๓ ประชุมเร่งรัดการ ด าเนินการทางวินยัเป็น 
ประจ าอยา่งต่อเน่ือง 

- 

๑.๘ ด าเนินการทางวินยัขา้ราชการต ารวจท่ีถูก ร้องเรียน 
กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-จ านวนขา้ราชการต ารวจท่ี บกพร่องใน 
การปฏิบติัหนา้ท่ีไดรั้บการลงโทษทาง  วินยั 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ 
เพื่อด าเนินการทางวินยั  
ขั้นตอนท่ี ๒ คณะกรรมการรวบรวมหลกัฐาน  
มีความเห็นเสนอผูบ้งัคบับญัชา  
ขั้นตอนท่ี ๓ ผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งลงโทษ ทางวินยั 

- 

๑.๙ สืบสวนและสอบสวนการ กระท าความผิด 
เก่ียวกบัการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในวง ราชการ 

- จ านวนขา้ราชการต ารวจท่ีกระท าผิด 
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดรั้บการ 
ลงโทษทางวินยั ร้อยละ ๑๐๐ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ 
เพื่อด าเนินการทางวินยั  
ขั้นตอนท่ี ๒ คณะกรรมการรวบรวมหลกัฐาน มีความเห็น เสนอ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งลงโทษทาง วินยั 

- 
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๒๙ 

กลยทุธ์ท่ี ๔.๓.๒ สร้างการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจอย่างทนั ต่อสถานการณ์และทัว่ถึง 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

๔. เพิ่มช่องทางการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ 
ใหค้รอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย  
     ๔.๑ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลความรู้ข่าวสาร ของ 
ต ารวจใหป้ระชาชนรับทราบ 

- จ านวนช่องทางท่ีใชใ้นการ  
ประชาสัมพนัธ์ ไม่นอ้ยกว่า ๕ ช่องทาง 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา ปัจจุบนั 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และทบทวนการด าเนินการท่ีผา่น มา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแผนงาน/โครงการ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ประชาสัมพนัธ์ในช่องทางของสถานีให ้
ประชาชนทราบ 

- 

๕.แผนการประชาสัมพนัธ์พฤติการณ์อาชญากรรม  
ใหป้ระชาชนรู้เท่าทนั 

- จ านวนคร้ังในการประชาสัมพนัธ์  
พฤติการณ์อาชญากรรมไม่นอ้ยกว่า ๑๒  เร่ือง/ปี 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา ปัจจุบนั 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และทบทวนการด าเนินการท่ีผา่น มา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแผนงาน/โครงการ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ประชาสัมพนัธ์ในช่องทางของสถานีให ้
ประชาชนรับทราบ 

- 

๖.แผนการประชาสัมพนัธ์ดา้นการอ านวยความ 
สะดวกใหก้บัประชาชน ในดา้นต่าง ๆ 

- จ านวนคร้ังในการประชาสัมพนัธ์ 
ไม่นอ้ยกว่า ๑๒ คร้ัง/ปี 

ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา ปัจจุบนั 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และทบทวนการด าเนินการท่ีผา่น มา  
ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดแผนงาน/โครงการ  
ขั้นตอนท่ี ๓ ประชาสัมพนัธ์ในช่องทางของสถานีให ้
ประชาชนรับทราบ 

- 
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๓๐ 

 

กลยทุธ์ท่ี ๔.๓.๓ พฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน ให้สามารถนามาใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินการ  งบประมาณ 

- โครงการทบทวนปรับปรุงการ ประเมินผลการ 
ปฏิบติัราชการระดบั บุคคล 

- ระดบัความส าเร็จของการ ทบทวน  
ปรับปรุงประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
ระดบับุคคล 

ขั้นตอนท่ี๑ พิจารณาแนวทางการปฏิบติัส าหรับการ 
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ ของขา้ราชการต ารวจ 
 ขั้นตอนท่ี ๒ รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
ของผูบ้งัคบับญัชา  
ขั้นตอนท่ี ๓ ติดตามผลการประเมินฯ และการบนัทึกผล 
การประเมินของขา้ราชการต ารวจลงในระบบ POLIS โดย 
ใหเ้สร็จส้ินตามรอบระยะเวลาการประเมินฯ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 


