
 
 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

        

   

 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 



 
 

คำนำ 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ไดจำทำแผนปฏิบัติราชการประจำป เพื่อใหการบริหารราชการของสถานี 

เปนไปตามมาตรา 3/1 ของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 และพระราช

กฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดดำเนินการรวบรวมขอมูล

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 หวงเวลาตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 

พ.ศ.2563 ถึง วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 อนึ ่ง ในหวงเวลาตั ้งแตเดือน มกราคม 2564 เปนตนมา           

มีสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ที่มีความรุนแรงและแผขยาย รวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ทำใหการปฏิบัติงานใหการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของ เจาหนาที่ตำรวจตองอยูภายใตขอจำกัด

ในดานงบประมาณ รูปแบบการปฏิบัติงานที่ตองรักษาระยะหาง ทางสังคม (Social distancing) และ มาตรการ

เหลื ่อมเวลาการปฏิบัติงาน สงผลใหผลการดำเนินงาน ในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไมบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วาง สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จึงไดสรุปประเด็น ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือ

นำไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดและภาพรวมของสำนักงาน  

ตำรวจแหงชาติตอไป 

 

 

 

  

           

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 



 
 

สารบัญ 

          หนา  

รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
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ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง ภายในประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.1 เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันพระมหากษัตริยและทรงเปนประมุข  

เปาหมาย : สถาบันพระมหากษัตริยมีความม่ันคงปลอดภัย  

ตัวชี้วัด : ถวายความปลอดภัยอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค รอยละ 100  

งบประมาณ : 1,988,502.35.-บาท 

 

กลยุทธยอยท่ี 1.1.1 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเก่ียวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยใหสมพระเกียรติและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                         
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 

1.โครงการ ถวายความปลอดภัยองค 
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ เม่ือ
เสด็จออกนอกเขต พระราชฐานหรือท่ีประทับ 

รอยละความสำเร็จการ ปฏิบัติการถวาย
ความ ปลอดภัย องคระมหากษัตริย และ
พระบรมวงศานุวงศ เม่ือเสด็จ ออกนอก
เขตพระราชฐานหรือท่ี ประทับเปนไป
อยางสมพระเกียรติ ตองตามพระราช
ประสงค รอยละ 100 

ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติ ตามกำหนดการหรือ
หมายการเสด็จฯ  
ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบเสนทางเสด็จฯ และตั้งศูนย กอร. เพ่ือให
สามารถประสานงานกับหนวยตางๆ ได ตลอดภารกิจ  
ข้ันตอนท่ี 3 ปฏิบัติการถวายความ ปลอดภัยองค
พระมหากษัตริยและพระ บรมวงศานุวงศ เม่ือเสด็จออกนอกเขต 
พระราชฐานหรือท่ีประทับ  
ข้ันตอนท่ี 4 การปฏิบัติการถวาย ความปลอดภัยองค
พระมหากษัตริยและ พระบรมวงศานุวงศ เม่ือเสด็จออกนอก 
เขตพระราชฐานหรือท่ีประทับเปนไป อยางสมพระเกียรติตอง
ตามพระราชประสงค รอยละ 100 ครบทุกหมายกำหนดการ
เสด็จฯ 

- 

2.ทบทวน และซักซอมแผนการ ปฏิบัติ
แผนการเผชิญเหตุดานการ รักษาความ
ปลอดภัย 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ ทบทวน 
และซักซอมแผนการ ปฏิบัติแผนการเผชิญ
เหตุดาน การรักษาความปลอดภัย 

ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการผลการ ปฏิบัตท่ีิผานมา 
ประกอบการจัดทำแผนฯ 
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทำแผนถวายความปลอดภัย รักษาความ
ปลอดภัย - ดำเนินการจัดทำแผนปองกันเหตเุขตพระราชฐาน 

 - 

 

กลยุทธยอยท่ี 1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเขมแข็งของกลไกท่ีเก่ียวของกับการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย       
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1.สรางจิตสำนึกตอสถาบัน พระมหากษัตริย  
   1.1 รณรงคผานสื่อเพ่ือเสริมสราง จิตสำนึกของ
ประชาชนใหมีความจงรัก ภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

รณรงคผานสื่อเพ่ือเสริมสราง จิตสำนึก
ของประชาชนให มีความจงรักภักดีตอ
สถาบัน พระมหากษัตริย ไมนอยกวา 12  
ครัง้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห ขอมูล และปญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแผนงาน/มาตรการ/ โครงการ สราง
จิตสำนึกตอสถาบัน พระมหากษัตริยฯ  
ข้ันตอนท่ี 3 ประชุมรวมกับหนวยงานภาคเอกชน เพ่ือหา
แนวทางการปฏิบัติตามโครงการ  
ข้ันตอนท่ี 4 ดำเนินการตามแผนของโครงการ สราง
จิตสำนึกตอสถาบันพระมหากษัตริย 

  - 

  1.2 รณรงคสรางจิตสำนึกและ คานิยมโดยชุมชน
และมวลชนสัมพันธ เพ่ือสรางความจงรักภักดีตอ
สถาบัน พระมหากษัตริย 

- รณรงคสรางจิตสำนึกและ คานิยม โดย
ชุมชนและมวลชนสัมพันธเพ่ือสรางความ
จงรักภักดี ตอสถาบันพระมหากษัตริย   
จำนวน 8 ชุมชน  

ข้ันตอนท่ี 1 คัดเลือกชุมชนเปาหมาย และศึกษา   สำรวจ 
วิเคราะหขอมูล และสภาพ ปญหาของชุมชน ข้ันตอนท่ี 2 
กำหนดแผนงาน/มาตรการ/ โครงการ สรางจิตสานึกตอ
สถาบัน พระมหากษัตริยฯ  
ข้ันตอนท่ี 3 ประชุมรวมกับหนวยปฏิบัติ เพ่ือกำชับการ
ปฏิบัติตามโครงการ  
ข้ันตอนท่ี 4 ดำเนินการตามแผนของโครงการ สราง
จิตสำนึกตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 - 

2.โครงการประชาสัมพันธเพ่ือ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จำนวนครั้งในการรณรงคผานสื่อ เพ่ือ
เสริมสรางจิตสำนึกของ ประชาชนใหมี
ความจงรักภักดีตอ สถาบันพระมหา  
กษัตริย ไมนอยกวา 12 ครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหา
ปจจุบัน ปจจัยท่ีเก่ียวของ และทบทวนการดำ เนินการท่ี
ผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแผนงาน/โครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 3  ประชาสัมพันธผานสื่อท่ีเก่ียวของ  

 - 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.2 เผยแพรและนอมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

เปาหมาย : คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตยพรอมธำรงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ  

ตัวชี้วัด : -  
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กลยุทธท่ี 1.2.1 นอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางปฏิบัติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนของขาราชการตำรวจมี การนอม

นำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนแนวทาง ในการบริหารจัดการใน
ครัวเรือน ไมนอยกวารอยละ 80 

ข้ันตอนท่ี 1 กำาหนดแผนงานตามโครงการ เศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับครัวเรือนขาราชการ ตำรวจในสังกัด (120 
ครัวเรือน) 
ข้ันตอนท่ี 2 อนุมัติโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง และ
ดำเนินการตามโครงการฯ  
ข้ันตอนท่ี 3 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ อยางตอเนื่อง 
และรายงานผลการปฏิบัต ิรอบ ๖, ๑๒ เดือน 

- 

  

กลยุทธท่ี 1.2.2 ดำเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำร ิใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
จัดทำแผนการดำเนินการ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราช  
ดำริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสา
เฉพาะกิจ) 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แผนการ
ดำเนินการ ขับเคลื่อน และสนับสนุน
โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนว
พระราชดำร ิ(จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัย
พิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ) 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกำหนดแนวทาง
ในการจัดทำแผนการ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ตาม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว พระราชดำริ  
ข้ันตอนท่ี 2 ขออนุมัติจัดทำโครงการ/ กิจกรรมตางๆ เพ่ือ
ขับเคลื่อนและสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวทาง พระราชดำริ  
ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินการตามโครงการ/ กิจกรรมตางๆ ท่ี
ไดรับอนุมัติ จาก ตร. 
 

 - 

  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ ดำเนินการตาม
แนวทางอาสา จราจร 

ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทาง
อาสาจราจร 

ข้ันตอนท่ี 1 ทบทวน วิเคราะห ขอมูล และสภาพปญหา
จากการปฏิบัติท่ีผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 ประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมสนับสนุนการ
จัดการจราจรตามโครงการอาสาจราจร 

 - 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดานความม่ันคงและภัยคุกคามของชาติ  

เปาหมาย : ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัย  

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝาระวังแกไขปญหา สถานการณเก่ียวกับความม่ันคง* ของรัฐ ไมนอยกวา รอยละ 80  

 

กลยุทธท่ี 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการดานตาง ๆ ท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ  

 

กลยุทธยอยท่ี 1.3.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการขาว 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
 โครงการสืบสวนหาขาวและ ปราบปราม
ชาวตางชาติท่ีเปนภัยตอ ความม่ันคง 

สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคล ตามเลข
คดีสืบสวน ไมนอยกวา 10 ราย 

ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมเจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการ สืบสวนหาขาว  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย และลงพ้ืนท่ี ข้ันตอนท่ี 
3 จัดเก็บฐานขอมูลบุคคล กลุมบุคคลท่ีไมพึงประสงค  
- สืบสวน ตรวจสอบ เพ่ือนำไปสูการ จับกุม หรือสกัดก้ัน
การทำกิจกรรมตางๆ จำนวน 22 ราย 

- 

      

 

 

 

 

       กลยุทธยอยท่ี 1.3.1.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามยาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
โครงการการสลายโครงสรางเครือขายผูมีอิทธิพล
และกลุมชาติ พันธท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

ขยายผลเครือขายยาเสพติด หรือ
ตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด ไมนอย
กวา รอยละ 50 

ข้ันตอนท่ี 1 เสนอโครงการสลายโครงสรางเครือขายผูมี
อิทธิพล  
ข้ันตอนท่ี 2 ดำเนินการขยายผลเครือขาย ยาเสพติด 
ตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด  

13,700.- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
ข้ันตอนท่ี 3 รวบรวมผลการดำเนินการปฏิบัติ และรายงาน
ผล 

 ดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด เก่ียวกับยา
เสพติด รอยละ 100 

ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดแผนงาน/มาตรการ/โครงการในการ
ดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
ข้ันตอนท่ี 2 ชี้แจง กำชับ แนวทางการปฏิบัติใหแก
เจาหนาท่ีทราบ  
ข้ันตอนท่ี 4 ดำเนินคดีกับผูกระทำ ความผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติด  
ข้ันตอนท่ี 5 รวบรวมผลการดำเนินการปฏิบัติ และรายงาน
ผล 

 

 
 

ความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน ของ
ประชาชนตอการดำเนินงาน ปองกัน
ปราบปรามยาเสพติดของ เจาหนาท่ี     
ตำรวจไมนอยกวา รอยละ 80 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลจากรายงานผลการ
จับกุม ประเมินระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานใชจาย
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปท่ีผานมาเพ่ือเปนขอมูล ใน
การพิจารณาทบทวนการกำหนดขอบเขต และปรับปรงุ
แบบสอบถาม  

 

แผนงานการสกัดก้ันยาเสพติด สารตั้งตน และ
เคมีภัณฑ - โครงการบริหารจัดการสกัด ก้ันยาเสพ
ติดพ้ืนท่ีชายแดนและ พ้ืนท่ีพักคอย Heart Land 

สกัดก้ันยาเสพติดไดไมนอยกวา รอยละ 
70 ของปริมาณยาเสพ ติดท่ีจับกุมได 

ข้ันตอนท่ี 1 สำรวจ วิเคราะห ขอมูล สภาพปญหา และ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ท่ีผานมา 

ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแผนงาน/มาตรการใน การสกัดก้ันยา
เสพติด  

ข้ันตอนท่ี 3 ชี้แจง กำชับ แนวทางการ ปฏิบัติใหแก
เจาหนาท่ี 

๑๒,090.- 

  ข้ันตอนท่ี 4 ดำเนินการสกัดก้ันยาเสพติด ในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

ข้ันตอนท่ี 5 อยูระหวางการรวบรวมผลการ ดำเนินการจาก
หนวยปฏิบัติและรายงานผล 

 

แผนงานสรางการรับรูและ ภูมิคุมกันยาเสพติด  

 -โครงการการศึกษาเพ่ือ ตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย 

จำนวนประชากรวัยเสี่ยง (หวงอายุ 3 - 
29 ป) ตามเปาหมายของแผน มีการสราง
ภูมิคุมกัน 100 คน 

ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดแผนงาน/โครงการ การศึกษาเพ่ือ
ตอตานการใชยาเสพติด ในนักเรยีน  

ข้ันตอนท่ี 2 ครูตำรวจ D.A.R.E./ผลิตสื่อประกอบการศึกษา  

35,100.- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินการอบรมนักเรียน ตามหลักสูตร/จัด
กิจกรรมเครือขาย นักเรียน  

ข้ันตอนท่ี 4 รวบรวมผล การดำเนินการจากหนวยและ
รายงานผล 

 -โครงการตำรวจประสาน โรงเรียน (1 ตำรวจ 1 
โรงเรียน) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาเขารวม โครงการ   
ตำรวจประสานโรงเรยีน (1 ตำรวจ 1 
โรงเรียน) จำนวน 2 แหง 

ข้ันตอนท่ี 1 คัดเลือกโรงเรียนเปูาหมายเพ่ือ เขารวม
โครงการ  

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษา วิเคราะหขอมูล สภาพ ปญหา ของ
โรงเรียนเปาหมาย  

ข้ันตอนท่ี 3 กำหนดแผนงาน/กิจกรรม ตามโครงการตำรวจ
ประสานโรงเรียน  

ข้ันตอนท่ี 4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ (คูมือตำรวจประสาน
โรงเรียน)  

3,870.- 

 แผนงานการเสริมสรางภาพ แวดลอม เพ่ือการ
ปองกันยาเสพติด 
 - โครงการท่ีดำเนินงานชุมชน ยั่งยืนเพ่ือแกไข
ปญหายาเสพติด  

พ้ืนท่ีมีปญหาแพรระบาดยาเสพ ติดเกิด
การจัดการเพ่ือเสริมสราง ใหมีพ้ืนท่ี
ปลอดภัย (จำนวน 12 ชุมชน) 

ข้ันตอนท่ี 1 พิจารณาคัดเลือกชุมชนมีปญหาการแพร
ระบาดยาเสพติด และสำรวจวิเคราะหขอมูล และ
สภาพแวดลอม ของชุมชนเปาหมาย  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแผนงาน/โครงการดำเนินงานชุมชน
ยั่งยืนเพ่ือแกไขปญหา ยาเสพติดฯ  

38,350.- 

กลยุทธยอยท่ี 1.3.1.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามการหลบหนี เขาเมืองโดยผิดกฎหมายและคนตางดาวท่ีไมพึงปรารถนา 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
 -การตรวจสอบ ควบคุมคนตาง ดาวท่ีพำนักอยูใน
ราชอาณาจักร  
 -สืบสวน ปองกัน ปราบปราม และจับกุมผูลักลอบ
หลบหนีเขาเมือง และคนตางดาวท่ีไมพึงปรารถนา 
ผิดเง่ือนไขการอนุญาตให อยูใน ราชอาณาจักร
หรือกระทำผิดตาม กฎหมายอ่ืน 

ผลการจับกุมคนตาง ดาวผิดกฎหมาย ไม
นอยกวา รอยละ 100 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะหสถานการณ สภาพปญหา
ปจจุบัน แลการดำเนินการ ท่ีผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดมาตรการ/แผนงาน/ แนวทางการ
ดำเนินการโครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม แรงงานตาง
ดาวตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง 
ข้ันตอนท่ี 3 ผลการจับกุมแรงงานตางดาว ตั้งแต 1 ต.ค.
63 – 30 ก.ย.64  จำนวน  70 ราย 

37,820.- 
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- โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน 
และสงกลับแรงงาน ตางดาวหลบหนีเขาเมืองกลับ
ออกไป นอกราชอาณาจักรประจำป งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

 

        กลยุทธยอยท่ี 1.3.1.5 เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาต ิ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1.ปองกันปราบปรามและดำเนินคด ีเก่ียวกับการ
กระทำความผิดการคามนุษย  
 1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การปองกัน
ปราบปรามและดำเนินคดี เก่ียวกับการกระทำ
ความผิดการคามนุษย 

- จำนวนผูกระทำผิดในคดีคามนุษยและ
ความผิด ท่ีเก่ียวของ รอยละ 75 
 
 
 
 
 พ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีไดรับการตรวจเพ่ือปองกัน 
ปราบปรามการคามนุษย ไมนอยกวา  
รอยละ 75 

ข้ันตอนท่ี 1 ลงขอมูลผลการปฏิบัติในระบบ EAHT เปน
ประจำทุกเดือน ตามระยะเวลา ท่ีกำหนด ข้ันตอนท่ี 2 
จัดเก็บขอมูล รวบรวมผลการปฏิบัติ ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผล
การปฏิบัติรายเดือนให เปนไปตามเปาหมายมาตรฐาน 
(รอยละ 75 จำนวนผูกระทำความผิด) 
 
ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบพ้ืนท่ีเสี่ยงหนวยปฏิบัติสงผลการ
ปฏิบัติ 
ข้ันตอนท่ี 2 จัดเก็บขอมูล รวบรวมผลการปฏิบัติ  
ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลการปฏิบัติรายเดือนให ผูบังคับบัญชา
ทราบ การตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยง ต.ค.63 - ก.ย.64 รวม 50 ครัง้ 
เปนไปตามเปูาหมายตามมาตรฐาน (รอยละ 75 จำนวน
การตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยง ตองไมนอยกวา 360 ครั้ง) 
 

- 

ปองกันปราบปรามการกระทำ ความผิดเก่ียวกับ  
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา  
- โครงการปองกันปราบปรามการ กระทำความผิด
เก่ียวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ทางดาน ทรัพยสินทางปญญา 

จับกุมผูกระทำความผิดเก่ียวกับอาชญา   
กรรมทางเศรษฐกิจ ไมนอยกวารอยละ 
75 

ข้ันตอนท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชาทราบ
ทุกเดือน 
ข้ันนตอนท่ี 2 สรุปผลการ ปฏิบัติในภาพรวมเสนอ
ผูบังคับบัญชา  
ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลการปฏิบัติรอบ 6 และ 12เดือน   

 - 
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        กลยุทธยอย 1.3.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการแกไขปญหาความม่ันคง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
ซักซอมแผนเผชิญเหตุใน สถานการณตาง ๆ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม

แผนมาตรการ และซักซอมแผนเผชิญเหตุ
ท่ีเก่ียวของในการบริหารเหตุการณ 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทำโครงการฝกทบทวนซักซอมแผนเผชิญ
เหตุ ใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถใน
การปฏิบัติจริง 
ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินผลการซักซอมแผนเผชิญเหตุ เพ่ือนำ
ขอมูลไปปรับปรุงการปฏิบัติ และพิจารณาปรับปรุงแกไข  
  (ไมสามารถจำทำโครงการไดเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อโควิค-19) 

- 

 

         

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชน  

         เปาหมาย : ประชาชนไดรับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม  

ตัวชี้วัด : ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ  

2.1 ความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตำรวจ(จราจรจิตอาสาพัฒนาสายตรวจ)  

      จากเจาหนาท่ีตำรวจไมนอยกวารอยละ 70 * 

2.2 ความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการใหบริการการอำนวย ความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไมนอยกวารอยละ 80 

 

กลยุทธยอยท่ี 1.4.1. รักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ รักษาความ
ปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก 
นักทองเท่ียวในชวงเทศกาล งานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

- ควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพยสินท่ีเกิดข้ึนกับนักทอง  
เท่ียวชาวตางชาติ ไมเกิน 5 คดี/ 
นักทองเท่ียวหนึ่งแสนคน 

ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมขอมูลสถิติจำนวน คดีอาญาเก่ียวกับ
ชีวิต รางกายและทรัพยสิน ในกรณีท่ีเกิดกับนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติจาก โดยจำนวนคดี ท่ีเกิดข้ึนกับนักทองเท่ียว
ชาวตางชาต ิจำนวน - คด ี 

27,600.- 
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ข้ันตอนท่ี ๒ เก็บขอมูลสถิติ จำนวน นักทองเท่ียว
ชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาพ้ืนท่ี  

2. โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขงขันดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียวของ
ประเทศไทย 

 -ควบคุมคดีเก่ียวกับความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพยสินท่ีเกิดข้ึนกับ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไมเกิน 5 คดี/
นักทองเท่ียวหนึ่งแสนคน 

ในกรณีท่ีเกิดกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  โดยจำนวนคดีท่ี
เกิดข้ึนกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
 ข้ันตอนท่ี ๒ เก็บขอมูลสถิติ จำนวน นักทองเท่ียว
ชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคเปนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.1 การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใชกฎหมาย  

เปาหมาย : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสังคมมีความสงบเรียบรอย  

ตัวชี้วัด : 1.1 จำนวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปงบประมาณยอนหลัง  

                                      ไมนอยกวา รอยละ 5 

  1.2 อัตราการเกิดคดีฆาคนตายโดยเจตนา ไมเกิน 3.0 ราย ตอประชากรแสนคน (WISPI) 

  1.3 จำนวนคดีทำรายรางกายสาหัสลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ไมนอยกวา 2 คดี (WISPI)  

  1.4 รอยละของคดีปลนทรัพยลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ 20 (WISPI)  

  1.5 ระดับความสำเร็จในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  

  1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไมเกินรอยละ 40 (WISPI) 

กลยุทธท่ี 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยมุงเนนการปองกันอาชญากรรม  
 

กลยุทธยอยท่ี 2.1.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1.แผนปองกันปราบปรามอาชญากรรม ของ ตร. ป 
2564 “พิทักษราษฎร ปองภัย หวงใยประชาชน” 
   1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน
อาชญากรรม (งานควบคุมและ จัดสายตรวจ)  
        -การปรับปรุงและใชประโยชน จากนาิกา
อาชญากรรม 

- ระยะเวลาในการไปถึงท่ีเกิดเหตุ ในเขต
เทศบาล 5 นาทีและนอกเขต เทศบาล 
15 นาที 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล และ ปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติท่ีผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามแผนปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม  
ข้ันตอนท่ี 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ใหเจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติทราบ 
ข้ันตอนท่ี 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน ปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ป 2564  
 (งานควบคุมและจัดสายตรวจ) 

 
๓,๙๐๙,๙๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 

-การปองกันเชิงรุก การวางแผน การควบคุมการ 
กำหนดแผนการตรวจ และการจัดสายตรวจ 

ระยะเวลาในการไปถึงท่ีเกิดเหตุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร รัศมี 3 กม. ใชเวลา  
5 นาที รัศมี 5 กม. ใชเวลา 10 นาที 
และ รัศมี 8 กม. ใชเวลา 15 นาที 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล และ ปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติท่ีผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามแผน 
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม  
ข้ันตอนท่ี 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ  
ข้ันตอนท่ี 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนปองกันราบ
ปรามอาชญากรรมของ ตร. ป 2564 
 -การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน อาชญากรรม (งาน
ควบคุมและจัดสายตรวจ) 

 

1.2 การปองกันอาชญากรรม โดยสภาพแวดลอม 
ลดจุดลอแหลม/ จุดเสี่ยง โดยประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของติดตั้งไฟฟาสองสวาง ปรับปรุงภูมิทัศนใน
พ้ืนท่ีจุดลอแหลม/ จุดเสี่ยง 

-ความพึงพอใจของประชาชนใน การ
ใหบริการและระงับเหตุของ สายตรวจ  
ไมนอยกวา รอยละ 80 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล และขอเสนอแนะ จาก
รายงานผลการประเมิน โครงการประเมินประสิทธิภาพ
สถานีตำรวจ และความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของตำรวจ 
ท่ีผานมา ข้ันตอนท่ี 2 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม แผน
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ป 2564 ให
หนวยท่ีเก่ียวของ  
ข้ันตอนท่ี 3 ทำแบบสอบถามในการ ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ บริการและระงับเหตุของสายตรวจใน 
ป 2564 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ป 2564  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกัน อาชญากรรม (งาน
ควบคุมและจัดสายตรวจ) 

1.3 การจัดระเบียบสังคมโดย การบงัคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด  
   1) สถานบริการสถานประกอบการท่ีมีลักษณะ
คลายสถานบริการ 

- ความผิดเก่ียวกับสถานบริการสถาน
ประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะ
คลายกับสถานบริการลดลง ไมนอยกวา 
รอยละ 10 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล และปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติท่ีผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ของ ตร. ป 2564  
ข้ันตอนท่ี 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ใหหนวยท่ีเก่ียวของ  
ข้ันตอนท่ี 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ป 2564 ในการจัด
ระเบียบสังคมโดยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

 

2) การแขงขันรถในทาง - การดำเนินคดีผูขับข่ีและผูสนับสนุน 
ความผิดเก่ียวกับการ แขงขันรถในทาง ไม
นอยกวา รอยละ 10 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล และปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติท่ีผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม แผนปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ป 2564 
ข้ันตอนท่ี 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ใหผูปฏิบัติทราบ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน ปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ป 2564 ในการจัด
ระเบียบสังคมโดยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

 

1.5 จับกุมผูกระทำผิดในความผิดท่ีรัฐเปน
ผูเสียหาย 

จับกุมการกระทำความผิดคดี ความผิดท่ี  
รัฐเปนผูเสียหาย (กลุมคดีท่ี 4) เพ่ิมข้ึนไม
นอยกวา รอยละ 15 เม่ือเทียบกับปท่ีผาน
มา 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูล และปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติท่ีผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม แผนปอง
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ป 2564 ข้ันตอนท่ี 3 
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ใหหนวยท่ีเก่ียวของ  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
ข้ันตอนท่ี 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ป 2564 ในการจับกุม
ผูกระทำผิดใน ความผิดท่ีรัฐเปนผูเสียหาย (กลุมท่ี 4) 

 

 

 

 

กลยุทธยอยท่ี 2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการแกไข ปญหาอาชญากรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1. วิเคราะหขอมูลและใชประโยชน ในการปองกัน
อาชญากรรมและ พัฒนาการปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ 
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

- กลุมความผิดเก่ียวกับทรัพย ไมเกิน 
85.83 คดี/ประชากร หนึ่งแสนคน 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหสถานการณและ สภาพ
ปจจุบัน ปจจัยท่ีเก่ียวของและทบทวน ผลการดำเนินการ
ท่ีผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดมาตรการ/แผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรมและขอสั่งการท่ีเก่ียวของ  
ข้ันตอนท่ี กำชับใหรายงานความคืบหนาในการดำเนินงาน 
ใหผูบังคับบัญชาทราบทุกเดือน 

 

  -กลุมความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกายและ
เพศ ไมเกิน 29.39 คดี/ประชากรหนึ่ง
แสนคน 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และสภาพ
ปจจุบัน ปจจัยท่ีเก่ียวของและ ทบทวนผลการดำ เนินการ
ท่ีผานมา 
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดมาตรการ/แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม และขอสั่งการท่ีเก่ียวของ  
ข้ันตอนท่ี 3  กำชับใหรายงานความคืบหนาในการ
ดำเนินงานใหทราบทุกเดือน 
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กลยุทธท่ี 2.1.2 สรางระบบฐานขอมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่ง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เผยแพรในชองทางใหประชาชนท่ีสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
- จัดทำระบบฐานขอมูลออนไลน หรือแอปพลิเค
ชันเผยแพรเก่ียวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
คำสั่ง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหประชาชน ทราบ 

-ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ระบบ  
ฐาน ขอมูล ออนไลน หรือแอปพลิเคชัน
เผยแพรเก่ียวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และคำสั่ง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ให
ประชาชนทราบ 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา ทบทวน ขอมูล และอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติท่ีผานมา  
ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับ กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และคำสั่งอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
ข้ันตอนท่ี 3 ตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบ ฐานขอมูล
ออนไลน หรือแอปพลิเคชันเผยแพร เก่ียวกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และคำสั่งหรือ   อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

 จำนวนชองทางท่ีประชาชน สามารถ
เขาถึงไดโดยสะดวก ไมนอยกวา 3 
ชองทาง 

ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบ ทบทวน ฐานขอมูล เก่ียวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่ง คณะทำงานเพ่ือจัดทำ
ระบบฐานขอมูล ออนไลน  
ข้ันตอน 2 เรงรัดการดำเนินการสรางชองทาง  
แอพลิเคชั่นในการเขาถึงขอมูล 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.2 อำนวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ใหกับประชาชน  

เปาหมาย : ประชาชนไดรับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม  

ตัวชี้วัด : ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ  
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- ความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตำรวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ) จากเจาหนาท่ี

ตำรวจไม นอยกวา รอยละ 70 *  

กลยุทธท่ี 2.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน  

 

 

 

 

กลยุทธยอยท่ี 2.2.1.1 พัฒนากลไกชวยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1.4 รับแจงความรองทุกขตาง ทองท่ี - ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการ

ตามข้ันตอนการ พัฒนาการรับแจงความ
รองทุกข ตางทองท่ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ใชเทคโนโลยมีาใชในการรับแจงความรอง
ทุกขตางทองท่ี และประกาศใหสาธารณะชนทราบ ตามท่ี 
ผบ.ตร. ลงนามคำสั่ง ท่ี 177/2564 ลง 9 เม.ย.64 
เรื่องการรับคำรองทุกขหรือ คำกลาวโทษความผิดอาญา
นอกเขตอำนาจ สอบสวน ลงวันท่ี 9 เม.ย.64 

- 

1.5 บันทึกภาพและเสียง - การตรวจคน จับกุม -
สอบปากคำในการสอบสวน 

-ระดับความสำเร็จการดำเนินการ ตาม
ข้ันตอนการบันทึกภาพและ เสียงในการ
ตรวจคน จับกุม และการสอบปากคำใน
การ สอบสวน 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ
การดำเนินงาน คูมือการดำเนินงาน 
 -ผบ.ตร.ลงนามในคำสั่ง ท่ี 178/2564 ลง 9 เม.ย.64 
เรื่องการบันทึกภาพ และเสียง การตรวจคน จับกุม และ
การสอบสวนคดีอาญา 

 

 

กลยุทธท่ี 2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจนหลักฐาน  

 

กลยุทธยอยท่ี 2.2.2.1 เสริมสรางและพัฒนาขีดสมรรถนะใหพนักงานสอบสวน ผูชวยพนักงานสอบสวน เจาหนาท่ีสืบสวน เจาหนาท่ีสายตรวจปองกันปราบปรามฝายกฎหมาย  

                             และ มีองคความรู มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมองคกรในการบริการประชาชนอยางมืออาชีพ 

                             เปนท่ียอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนใหมีมาตรฐาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1.ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจผูปฏิบัติ
หนาท่ีงานสอบสวน งานสืบสวน งานปองกัน
ปราบปราม ท่ีบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ี 

 -จำนวนขาราชการตำรวจผูปฏิบัติ หนาท่ี
งานสอบสวน งานสืบสวน งานปองกัน
ปราบปรามท่ีบกพรอง ในการปฏิบัติหนาท่ี 
ไดรับการลงโทษ ทางวินัย รอยละ 100 

ข้ันตอนท่ี 1  คำสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการเพ่ือดำเนินการ
กวดขันทางวินัย  
ข้ันตอนท่ี 2 เจาหนาท่ีรายงานขาราชการตำรวจท่ีกระทำ
ผิดวินัยใหผูบังคับชาทราบทุกเดือน 

- 

2.ดำเนินการทางวินัยขาราชการ ตำรวจผูปฏิบัติ
หนาท่ีงานสอบสวน งานสืบสวน งานปองกัน
ปราบปราม ท่ีถูกรองเรียนกลาวหาวาทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

-จำนวนขาราชการตำรวจผูปฏิบัติ หนาท่ี
งานสอบสวน งานสืบสวน งานปองกัน
ปราบปรามท่ีกระทำผิด ฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดรับการลงโทษทางวินัย 
รอยละ 100 

ข้ันตอนท่ี 1 คำสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการเพ่ือกวดขัน
ดำเนินการทางวินัย 
ข้ันตอนท่ี 2 เจาหนาท่ีรายงานขาราชการตำรวจท่ีกระทำ
ผิดวินัยใหผูบังคับชาทราบทุกเดือน 

- 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชน  

เปาหมาย : -  

ตัวชี้วัด : - ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการและอำนวยความสะดวก 

กลยุทธท่ี 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของสถานีตำรวจและหนวยบริการประชาชน 

  

กลยุทธยอยท่ี 2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางดานกายภาพของสถานีตำรวจของหนวยบริการประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม แนวทางการ

ยกระดับการบริการ ประชาชนของสถานีตำรวจ 
-ระดับความสำเร็จของการจัดทำ รายงาน
ผลการตรวจประเมินตาม แนวทางการ
ยกระดับการบริการ ประชาชนของสถานี 
ตำรวจ 

ข้ันตอนท่ี 1 แตงตั้งคณะทำงานตามแนวทางการยกระดับ
ฯ  
ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมผลการติดตามการยกระดับการ
บริการประชาชนของสถานีตำรวจมาประเมิน การ
ปฏิบัติการยกระดับการบริการประชาชน 
ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลการติดตามการยกระดับ การบริการ
ประชาชนของสถานีตำรวจ 

- 
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ข้ันตอนท่ี 5 รายงานผลการติดตามการ ยกระดับฯ ให
ผูบังคับบัญชาทราบ 

 

กลยุทธยอยท่ี 2.3.1.2 สรางเสริมบุคลิกภาพพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรใหมีความเปนมิตร และปฏิสัมพันธท่ีดีกับประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
- จัดใหมีบุคคลตนแบบประจำหนวยเพ่ือเปน
แบบอยางในการ พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ 
ประชาชน 

- จำนวนบุคคลตนแบบดานการ ใหบริการ
ประชาชนไดรับการเชิดชูประกาศเกียรติ 
คุณ ไมนอยกวา 1 คน/เดือน 

ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดแนวทางการดำเนินการ คัดเลือก
บุคคลตนแบบดานการใหบริการประชาชน  
ข้ันตอนท่ี 2 ขออนุมัติแนวทางการดำเนินการฯ เสนอ
ผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ข้ันตอนท่ี 3 
ดำเนินการตามกรอบแนวทางการ  
ดำเนินการตามข้ันตอนท่ี 2 

- 

 

 

กลยุทธยอยท่ี 2.3.1.4 จัดใหมีกระบวนการและชองทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบท่ีหลากหลา พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
- เพ่ิมรูปแบบ/ชองทางการสื่อสาร ในการรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาช น 
ผูรับบริการ 

- จำนวนรูปแบบ/ชองทางการ สำรวจ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการไม
นอย กวา 2 รูปแบบ/ชองทาง 

ข้ันตอนท่ี 1 การจัดทำแบบสำรวจความพึง พอใจของ
ผูรับบริการตอการใหบริการ ประชาชนของสถานีตำรวจ
และหนวยบริการ  
ข้ันตอนท่ี 2 ขออนุมัติแบบสำรวจความพึง พอใจฯ เสนอ
ผูบังคับบัญชา  
ข้ันตอนท่ี 3 แจงใหทุกฝายเพ่ือทราบและดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจ  
ข้ันตอนท่ี 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามขอ 3 
ใหผูบังคับบัญชาทราบทุกเดือน 

- 
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กลยุทธยอยท่ี 2.3.1.5 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีจิตสานึกในการใหบริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
พัฒนาสมรรถนะของขาราชการ ตำรวจในการ
ใหบริการประชาชน 
 -ฝกอบรม/ประชุม/ชี้แจงขาราชการตำรวจทุก
ระดบัใหมีจิตใจในการใหบริการประชาชน 
(Service Mind) 

 -จำนวนครั้งของการฝกอบรม/ ประชุม/
ชี้แจง ไมนอยกวา 2 ครั้ง/หนวย 

ข้ันตอนท่ี 1 ดำเนินการตามแนวทางการยกระดับการ
บริการ ประชาชนของสถานีตำรวจ  
ข้ันตอนท่ี 2 จัดใหมีการฝกอบรม/ประชุม/ชี้แจง ให
ขาราชการตำรวจเขาใจในกระบวนการดานการ ใหบริการ
ประชาชน นโยบาย ขอสั่งการของ ผูบังคับบัญชา และ
งานอ่ืนๆ  
ข้ันตอนท่ี 3 รายงานผลการดำเนินการ ใหผูบังคับบัญชา
ทราบ 
 

- 

 

กลยุทธท่ี 2.3.2 บังคับใชกฎหมายและอำนวยความสะดวกดานจราจร 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1. วิเคราะหและจัดทำแผนงานดาน จราจร ระยะ
สั้นและระยะยาว  
 
2. ปรบัปรุงและพัฒนาระบบ ฐานขอมูลท่ีใชในการ
สนับสนุน งานดานการจราจร  
 
3. กำหนดมาตรการบังคับใช กฎหมายจราจรตอ
การกระทำผิดท่ี มีผลกระทบตอสังคมอยางตอเนื่อง 
เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร  
 

-อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุทางถนน ไม
เกิน 12 คน ตอ ประชากรแสนคน 

ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดแผนงานแผนบูรณาการ ปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ปใหม พ.ศ.2564  
ข้ันตอนท่ี 2 ประสานและขับเคลื่อนให หนวยงานในสังกัด
ปฏิบัติตามแผนฯ  
ข้ันตอนท่ี 3 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนฯ 
รอบ 6 เดือน  
-ผลการดำเนินการตามแนวทางของแผนบูรณาการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.
2564 ของสถานีฯ ความปลอดภัยทางถนน  
-สถิติการ เสียชีวิตในชวงควบคุมเขมขน (29 ธ.ค.63 - 4 
ม.ค.64)  

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
4. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และ
เทคโนโลยีในการบังคับใช กฎหมายดานการจราจร 
5.การพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ดานการจราจร   
 
6. ปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดลอม สวัสดิการ
ของเจาหนาท่ีตำรวจจราจร  
 
7. บูรณาการทำงานปองกันและลดอุบัติเหตุ
รวมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ิน และ ประชาชน ท่ีเก่ียวของ 

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนฯ ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดแผนงาน/มาตรการ ในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต  
พ.ศ.2564  
ข้ันตอนท่ี 2 ชี้แจงและขับเคลื่อนใหหนวย ในสังกัดปฏิบัติ
ตามแผนฯ  
ข้ันตอนท่ี 3 จัดตั้งศูนยอำนวยการปองกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล สงกรานต พ.ศ.2564 
ภายใตสถานการณการ แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
 

- 

 

กลยุทธท่ี 2.3.3 บริการดานสุขภาพใหกับประชาชน ขาราชการตำรวจและครอบครัว 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1. โครงการตรวจสุขภาพประจำป ของขาราชการ
ตำรวจ 

- จำนวนขาราชการตำรวจเขารับการ
ตรวจสุขภาพประจำปไมนอยกวา รอยละ 
80 

ข้ันตอนท่ี 1 ประชาสัมพันธโครงการตรวจสุขภาพ 
ประจำปขาราชการตำรวจและนำเสนอ 
ผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ 
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทำรายชื่อขาราชการตำรวจ เพ่ือ
เขารับการตรวจสุขภาพประจำป  

- 

 

 

 

กลยุทธท่ี 2.3.4 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบังคับใชกฎหมายอำนวยความสะดวกแกประชาชน รวมท้ังเชื่อมโยงระบบขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1.โครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกสสถานี
ตำรวจ (Police Diary Activity Report) 
 -นำระบบงานประจำวันอิเล็กทรอนิกส มาใชใน
งานสอบสวน 

 -สถานีตำรวจมีการนำระบบงาน
ประจำวันอิเล็กทรอนิกส มาใช รอยละ 
100 

ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตาม
โครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกสสถานี
ตำรวจ (Police Diary Activity Report) 
ข้ันตอนท่ี 2 สงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเขารับการอบรม 

- 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 :การมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมอยางยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวม ในกิจการตำรวจ  

เปาหมาย : 1. อาชญากรรมและความไรระเบียบลดลง ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอยมากข้ึน 

                  2. ประชาชนและภาคีเครือขายมีความพึงพอใจตอการเขามามีสวนรวมในการรักษา ความสงบเรียบรอยของสังคม 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมเพ่ือลดอาชญากรรม และความไรระเบียบ  

งบประมาณ :  28,000.-บาท 

 

กลยุทธท่ี 3.1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการมีสวนรวมใหแกทุกภาคสวน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1. ประชาสัมพันธ เสริมสรางความรู ความเขาใจ
ทักษะเก่ียวกับการมีสวนรวมผานสื่อตางๆ เชนการ
ประชาสัมพันธผานสื่อ Social Media 

 -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ อยางนอยเดือน
ละ 2 ครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 1 ตั้งคณะทำงานเพ่ือพิจารณาจัดทำสื่อ 
ประชาสัมพันธ  
ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลในการจัดสื่อ 
ประชาสัมพันธ  
ข้ันตอนท่ี 3 ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำสื่อ 
ประชาสัมพันธ 
 ข้ันตอนท่ี 4 เจาหนาท่ีลงขอมูลประชาสัมพันธ 

  - 

2. โครงการเผยแพรขยายผลความรู ตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ 

- ปลูกฝงจิตสำนึกใหกับขาราชการตำรวจ 
และประชาชนได ไมนอยกวา 300 คน 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทำโครงการและนำเสนอ 
ผูบังคับบัญชา  
ข้ันตอนท่ี 2 ขออนุมัติงบประมาณการดำเนินการและ
จัดเตรียมการฝกอบรม  

 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินการฝกอบรม 

 

กลยุทธท่ี 3.1.2 เปดโอกาสใหภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการรับรูรวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดสอง เฝาระวัง 

                     ใหขอมูลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของตำรวจอยางเหมาะสม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1. จัดอาสาสมัครตำรวจบานชวยเหลือ กิจการ 
ตำรวจในการปองกันอาชญากรรมและสนับสนุน 
การทำงานของตำรวจ 

- จำนวนอาสาสมัครตำรวจบานท่ี 
ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีตำรวจ ไมนอย
กวา 10 คน 

ข้ันตอนท่ี 1 ดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  
ข้ันตอนท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชา
ทราบ  
ข้ันตอนท่ี 3 ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติการ
ดำเนินการ ตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 
(ประสบปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด 19) 

16,000.- 

2. โครงการจัดทำบันทึกขอตกลงรวมกับองคกร   
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- จำนวนหนวยงานตำรวจท่ีมีการ จัดทำ
บันทึกขอตกลงรวมกับ องค กรปกครอง 
สวนทองถ่ิน รอยละ 100 

ข้ันตอนท่ี 1 ดำเนินการตามแผนงาน /โครงการ /
กิจกรรม  
ข้ันตอนท่ี 2 ติดตามผลการดำเนินการตามแผน / 
โครงการ /กิจกรรม  
ข้ันตอนท่ี 3  สรุปผลการปฏิบัติการดำเนินการ 
ตามแผน /โครงการ /กิจกรรม  
 -การจัดทำบันทึกขอตกลงรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีจัดทำบันทึกขอตกลง  

 - 

4. โครงการ กต.ตร.พบประชาชน - ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามโครงการ กต.ตร. พบ ประชาชน 

ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดโครงการ กต.ตร.พบประชาชน 
ข้ันตอนท่ี 2 แตงตั้งคณะทำงานตามโครงการ และ
มีการประชุม ปรึกษา หารือ กำหนด แนวทางกอน
การทำงานตามโครงการ 
ข้ันตอนท่ี 3 ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไวใน
โครงการ 

 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
5. โครงการสรางเครือขายการมี สวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันอาชญากรรมระดับตำบล 

-จำนวนประชากรในเขตพ้ืนท่ี ผานการ
อบรมและเปน เครือขายเฝาระวัง
อาชญากรรม  100 คน 

ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดโครงการสรางเครือขายการมี
สวนรวมของประชาชน 
ข้ันตอนท่ี 2 แตงตั้งคณะทำงานตามโครงการ และ
มีการประชุม ปรึกษา หารือ กำหนด แนวทางกอน
การทำงานตามโครงการ 
ข้ันตอนท่ี 3 ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไวใน
โครงการ 

- 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการตำรวจใหยึดถือประชาชนเปนศูนยกลาง  

เปาหมาย : หนวยงานและบุคลากรยอมรับและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

ตัวข้ีวัด : - ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือขายตอการเขามามีสวนรวมในกิจการของตำรวจ ไมนอยกวารอยละ 75 * 

            - ระดับจิตสำนึกของขาราชการตำรวจในการมีสวนรวมกับประชาชน ไมนอยกวารอยละ 75  

        กลยุทธท่ี 3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน ในพ้ืนท่ี 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
-การนำบริษัทรักษาความปลอดภัย และพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเขามามีสวนรวมในการปอง 
กันอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

- จำนวนบริษัทรักษาความ ปลอดภัยรวม
วางแผนจัดการ รักษาความสงบเรียบรอย 
ภายใน บริเวณหรือสถานท่ีท่ีรับผิดชอบ 
รักษาความปลอดภัยรอยละ 80 
 
 
- จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาตเขามาเปน เครือขายในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตรางกายและ
ทรัพยสิน ของบุคคล รวมท้ัง ระงับเหตุ

ข้ันตอนท่ี 1 ดำเนินการตามแผนงาน /โครงการ /
กิจกรรม  
ข้ันตอนท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติดตามผลการ
ดำเนินการตามแผน / โครงการ /กิจกรรม  
ข้ันตอนท่ี 3 สรุปผลการปฏิบัติการดำเนินการ ตาม
แผน /โครงการ /กิจกรรม  
 -จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
เขามาเปนเครือขายในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ บุคคล รวมท้ัง
ระงับเหตุและรักษาความสงบ เรียบรอยภายใน
บริเวณหรือสถานท่ีรับผิดชอบ รักษาความ

- 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
และรักษาความสงบ เรียบรอยภายใน
บริเวณหรือสถานท่ี รับผิดชอบรักษาความ 
ปลอดภัยตาม ขอกำหนดในสัญญาจาง 
รอยละ 80 

ปลอดภัยตามขอกำหนดในสัญญาจาง จำนวน 35 
คน  

 

กลยุทธท่ี 3.2.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานดานการมีสวนรวมในทุกข้ันตอน เพ่ือนำไปสูการพัฒนา ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
- การมีสวนรวมของ ประชาชน -ระดับความสำเร็จในการมีสวนรวมของ 

ประชาชน 
ข้ันตอนท่ี 1 ดำเนินการตามแผนงาน /โครงการ /
กิจกรรม  
ข้ันตอนท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงาน  

เปาหมาย : 1. จัดองคกรใหมีความเหมาะสม มีความพรอมทางดานทรัพยากรทางการบริหาร และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  

    2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์  

ตัวชี้วัด :    - ความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ไมนอยกวา รอยละ 70 * 

    - ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 80 *  

 งบประมาณ : - 
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กลยุทธท่ี 4.1.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ

สำนักงานตำรวจแหงชาติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
โครงการอบรมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

-ขาราชการตำรวจในสังกัดมีความรู
ความสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนท่ี 1.เสนอโครงการอบรมสรางวนิัยคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณใหกับขาราชการตำรวจ 
ข้ันตอนท่ี 2.สรุปรายงานผลการอบรมฯ 

- 

 

กลยุทธท่ี 4.1.2 นำระบบการสงกำลังบำรุงใหมีความคลองตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหาร การดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถเชื่อมโยงกัน ทุกหนวยงาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1. นำระบบการบันทึกขอมูล พัสดุลงในระบบ
ฐานขอมูล POLIS 

- ระดับความสำเร็จในการบันทึกขอมูล
พัสดุในระบบฐานขอมูล POLIS 

ข้ันตอนท่ี 1 กำชับการรายงานผลการบันทึก ขอมูลพัสดุ
ในระบบฐานขอมูล POLIS  
ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมรายงานผลการบันทึก ขอมูลพัสดุใน
ระบบฐานขอมูล POLIS  
 
 
 

- 

4. โครงการประเมินประสิทธิภาพ สถานีตำรวจ
และความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงาน
ของตำรวจประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี 
ตำรวจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอ
การปฏิบัติงานของตำรวจประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.2564 

ข้ันตอนท่ี 1 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ โครงการ  
ข้ันตอนท่ี 2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตโดย
ละเอียดของงาน  
ข้ันตอนท่ี 3 รวบรวมผลประเมินจากประชาชนท่ีมารับ
บริการ 

- 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล  

เปาหมาย : 1. ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพทันสมัย เชี่ยวชาญในการนาเทคโนโลยีมาใช ในการปฏิบัติงาน  

              2. ขาราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรักเชื่อม่ัน และศรัทธา ตอองคกรตำรวจ  

ตัวชี้วัด : - 
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กลยุทธท่ี 4.2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกขาราชการตำรวจ  

กลยุทธยอยท่ี 4.2.1.1 บริหารจัดการคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนใหแกขาราชการตำรวจ มีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1. ปรับปรุงสถานท่ีทำการอาคาร สน.เตาปูน 
 
 
 
 
 
 
2.ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญขาราชการตำรวจ 

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม
สัญญาจาง 
 
 
 
 
 
-ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญขาราชการตำรวจ 
ไดรับการตรวจ เยี่ยมบำรุงขวัญ รอยละ 
100 

ข้ันตอนท่ี 1 ขอรับความเห็นชอบในการจัดจางฯ จำนวน ๒ 
รายการโดยมีรายละเอียดดังนี้  
1) ปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคารท่ีทำการ สน.เตาปูน
จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
๒) ปรับปรุงซอมแซมอาคารท่ีทำการ สน.เตาปูน 
จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
ข้ันตอนท่ี 2 อนุมัติซ้ือ/จางจำนวน ๒ รายการขางตน  
ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดการผูบังคับบัญชาออกตรวจเยี่ยมทุก
เดือน 
ข้ันตอนท่ี 2 ทำแบบสอบถามปญหา ขอรองเรียน 
ข้ันตอนท่ี 3 รวบรวม สรุปปญหาขอรองเรียน เพ่ือนำมา
ประเมินแกไข 
 

๙๙๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

กลยุทธยอยท่ี 4.2.1.2 เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและรางกายใหแกขาราชการตำรวจ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
- โครงการทดสอบสมรรถภาพรางกาย -ขาราชการตำรวจผานเกณฑการประเมิน

ทดสอบสมรรถภาพ รางกาย ไมนอยกวา
รอยละ 80 

อยูระหวางชะลอดำเนินการ เนื่องจากมีการ แพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- 

กลยุทธท่ี 4.2.3 สงเสริมใหขาราชการตำรวจยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
สงเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม  
1. ตำรวจไทยใจสะอาด 
 
2. การประกาศเชิดชูเกียรติ หนวยงานและ
ขาราชการตำรวจท่ี ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

- ความพึงพอใจของประชาชน เก่ียวกับ
คุณธรรมจรยิธรรมของ ขาราชการตำรวจ 
ไมนอยกวา รอยละ 75 
-ระดับความสำเร็จของหนวยงาน และ
ขาราชการตำรวจท่ีประพฤติ ปฏิบัติดี 
เยี่ยมตามประมวล จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ โดยไดรับการ
ประกาศเชิดชูเกียรติ และเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ (โลและเข็ม) 

ข้ันตอนท่ี 1 ดำเนินการตามโครงการตำรวจไทย ใจสะอาด  
ข้ันตอนท่ี 2 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการตำรวจ
ไทยใจสะอาด รอบ 6 เดือน 
ข้ันตอนท่ี 1 แจงแนวทางการปฏิบัติในการ 
สรรหาและคัดเลือกฯใหกับขาราชการในสังกัดทราบ 
ข้ันตอนท่ี 2 แจงแนวทางการ สรรหาและคัดเลือกฯ  
ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินการ สรรหาและคัดเลือกฯ 
 

- 
 
 
 
 
- 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.3 เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในองคกร  

เปาหมาย :  เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความโปรงใส  

ตัวชี้วัด : - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานฯ ไมนอยกวาระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน) 

 - สัดสวนขาราชการตำรวจและเจาหนาท่ีท่ีกระทำผิดกฎหมายลดลงรอยละ 20 

 - ความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจ ไมนอยกวา รอยละ 80 *  

 

กลยุทธท่ี 4.3.1 ปองกันปราบปรามการทุจริตในการปฏบิัติงานของขาราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ใหเปนไปดวยความถูกตองมีประสิทธิภาพโปรงใสและสามารถ 

                     ตรวจสอบได 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
1. กำาหนดมาตรการและกลไกใน การปองกัน
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
มาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของขาราชการตำรวจ 
   1.1 ตรวจสอบหนวยรับตรวจ ตาม แผนการ
ตรวจสอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาล และนโยบาย

- การตรวจสอบท่ีตรวจไมพบ ขอสังเกต 
และพบขอบกพรอง เล็กนอยไดแนะนำ
ปรับปรุงแกไข ระหวางการตรวจสอบ 
(บัญชี 1) ไมนอยกวารอยละ 80 

ข้ันตอนท่ี 1 แตงตั้งคณะทำงาน ศึกษา ทบทวน วิเคราะห 
การจัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
ประจำป  
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) ประจำป  

 - 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
ความขัดแยง ทางผลประโยชน มาประกอบการ 
พิจารณา 

ข้ันตอนท่ี 3 แจงอนุมัติแผนการ ปฏิบัติงานฯ และกรอบ
แนวทางการรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนฯ ใหแตละ
ฝายดำเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 4 สรุปผลการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) รอบ 6 เดือน ระหวางเดือน ธ.ค.63 
– มี.ค.64 โดยใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตามระดับ ขอ
ตรวจพบบัญชี 1-3 แกหนวยรบัตรวจ 

1.2 ประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

- ผลการประเมินคุณธรรมและ ความ
โปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานฯ 
ไมนอยกวา ระดับ B (75.00 – 84.99 
คะแนน) 

ข้ันตอนท่ี 1 ลงทะเบียนและนำาเขาขอมูล ข้ันตอนท่ี 2 
เก็บขอมูลแบบวัดการรับรูผูมี สวนไดสวนเสียภายใน(IIT) 
และภายนอก(EIT) ข้ันตอนท่ี 3 เก็บขอมูลแบบวัดการ
เปดเผย ขอมูลสาธารณะ(OIT) 

 - 

1.7 ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจท่ี
บกพรองในการปฏิบัติหนาท่ี 

-จำนวนเรื่องท่ีสำนักงานตำรวจ แหงชาติ
สั่งการไดรับการตรวจ เรงรัดแลวเสร็จ ไม
นอยกวา รอยละ 50 

ข้ันตอนท่ี 1 สำรวจสถิติงานวินัย  
ข้ันตอนท่ี 2 รายงานผลดำเนินทางวินัยใหผูบังคับบัญชา
ทราบ ทุกเดือน  
ข้ันตอนท่ี 3 ประชุมเรงรัดการ ดำเนินการทางวินัยเปน
ประจำอยางตอเนื่อง  

 - 

1.8 ดำเนินการทางวินัยขาราชการตำรวจท่ีถูก
รองเรียน กลาวหาวาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-จำนวนขาราชการตำรวจท่ี บกพรองใน
การปฏิบัติหนาท่ีไดรับการลงโทษทาง   
วินัย รอยละ 100 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูบังคับบัญชามีคำสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ
เพ่ือดำเนินการทางวินัย  
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการรวบรวมหลักฐาน  
มีความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา 
ข้ันตอนท่ี 3 ผูบังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษ ทางวินัย 

 - 

1.9 สืบสวนและสอบสวนการ กระทำความผิด
เก่ียวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในวง
ราชการ 

- จำนวนขาราชการตำรวจท่ี กระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดรับการ
ลงโทษทางวินัย รอยละ 100 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูบังคับบัญชามีคำสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ
เพ่ือดำเนินการทางวินัย 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการรวบรวมหลักฐาน มีความเห็น
เสนอ 
ข้ันตอนท่ี 3 ผูบังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทาง วินยั 

 - 
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    กลยุทธท่ี 4.3.2 สรางการรับรูและความเขาใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของตำรวจอยางทัน ตอสถานการณและท่ัวถึง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
4. เพ่ิมชองทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
ใหครอบคลุม กลุมเปาหมาย  
     4.1 ประชาสัมพันธขอมูลความรูขาวสาร ของ
ตำรวจใหประชาชนรบัทราบ 

- จำนวนชองทางท่ีใชในการ 
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวา 5 ชองทาง 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหา
ปจจุบัน ปจจัยท่ีเก่ียวของ และทบทวนการดำเนินการท่ีผาน
มา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแผนงาน/โครงการ  
ข้ันตอนท่ี 3 ประชาสัมพันธในชองทางของสถานีให
ประชาชนทราบ 

- 

5.แผนการประชาสัมพันธพฤติการณ อาชญากรรม 
ใหประชาชนรูเทาทัน 

- จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ   
พฤติการณอาชญากรรมไมนอยกวา 12 
เรื่อง/ป 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหา
ปจจุบัน ปจจัยท่ีเก่ียวของ และทบทวนการดำเนินการท่ีผาน
มา  
ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแผนงาน/โครงการ  
ข้ันตอนท่ี 3 ประชาสัมพันธ ในชองทางของสถานีให
ประชาชนรับทราบ 

- 

6.แผนการประชาสัมพันธดานการอำนวยความ
สะดวกใหกับประชาชน ในดานตาง ๆ 

- จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ 
ไมนอยกวา 12 ครั้ง/ป 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และสภาพปญหา
ปจจุบัน ปจจัยท่ีเก่ียวของ และทบทวนการดำเนินการท่ีผาน
มา 
 ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดแผนงาน/โครงการ  
ข้ันตอนท่ี 3 ประชาสัมพันธ ในชองทางของสถานีให
ประชาชนรับทราบ 

- 

กลยุทธท่ี 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถนามาใชไดอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินการ งบประมาณ 
- โครงการทบทวนปรับปรุงการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับ บุคคล 

- ระดับความสำเร็จของการ ทบทวน  
ปรับปรุงประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับบุคคล 

ข้ันตอนท่ี1 พิจารณาแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของขาราชการตำรวจ  
ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผูบังคับบัญชา 

- 
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 ข้ันตอนท่ี 3 ติดตามผลการประเมินฯ และการบันทึกผล
การประเมินของขาราชการตำรวจลงในระบบ POLIS โดย
ให เสร็จสิ้นตามรอบระยะเวลาการประเมินฯ  
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ปญหาและอุปสรรค  

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มีโครงการ/แผนงาน เปนจำนวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรของ

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนที่มีอยูอยางจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแตละปยังไมคำนึงถึงความ

เหมาะสมและความเปนไปไดเทาท่ีควรทำใหแผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แตนำโครงการท่ีจัดทำไปปฏิบัติ

นอย สงผลใหรอยละของความสำเร็จตามแผนอยูในเกณฑท่ีต่ำ  

2. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาท่ีควรในการจัดประชุมประชาคม  

3. ประสบปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหการจัดโครงการบางโครงการ ไมสามารถจัดไดเลื่อน 

ขอเสนอแนะ  

๑. สำหรบัโครงการ/แผนงาน ท่ีสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน  

ใหสอดคลองและใกลเคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

จะบรรจุไวเพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแตละปควรคำนึงถึงความเรงดวน ความเหมาะสม และความเปนไปได  

มีผลใหรอยละของความสำเร็จอยูในเกณฑท่ีสูง 
 

๓. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนอยางตอเนื่อง  
 

๔. เนนการมีสวนรวมของประชาชนใหมากท่ีสุด สรางเครือขายองคกรชุมชนใหเกิดการเรียนรูและ รูเทาทันเทคโนโลยีและ

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  

 

 ผลการดำเนินงานอื่นๆ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ไดดำเนินการโครงการ ในงบประมาณประจำป ๒๕๖๔ ในเขต

พื้นที่โดยไดรับความรวมมือ จากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนใน พื้นที่ จนโครงการตางๆ ประสบผลสำเร็จดวยดี 

กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ เชน 

 

 โครงการแจกถุงยังชีพขาราชการตำรวจ และประชาชนโดยรอบ 

 

 

 

โครงการมอบสิ่งของปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

พ.ต.อ.กฤช  กัญชนะ ผกก.สน.เตาปูน ไดรับ

มอบหมายจาก พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข 

ผบ.ตร. ในการมอบสิ่งของใหกับขาราชการ

ตำรวจ สน.เตาปูน และประชาชนโดยรอบ 
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    โครงการจิตอาสารวมกันปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   

 

 

พ.ต.อ.กฤช กัญชนะ ผกก.สน.เตาปูน  รวมกับ

บริษัท ยาเภสัชกร 1 สาขาเตาปูน นำสิ่งของ

จำเปนมอบใหแกประชาชนชุมชนจนัทรเกษม 

เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ และหางไกลจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

   กต.ตร.และท่ีปรึกษา กต.ตร สน.เตาปูน บริษัท ยา

เภสัชกร 1 สาขาเตาปูน มอบชุดตรวจ ATK เพ่ือ

ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ กับขาราชการตำรวจ สน.เตาปูน 

และครอบครัว เพ่ือเปนการปองกันและหางไกล จาก

เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ อาคารบานท่ีพัก 

พ.ต.ท.มนูน  หอมละออ รอง ผกก.จร.สน.เตาปูน 

พรอมดวยขาราชการตำรวจ และ คณะ กต.ตร. 

บริษัท ยาเภสัชกร 1 สาขาเตาปูน มารวมแจกจาย

หนากาก และเจลแอลกอฮอล ใหกับประชาชนใน

สถานการณ การระบาดของโรคโควิด-19  

       รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป พ.ศ.2564 

 


