
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ประจำปงบประมาณ  

นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 

 
 
 
 
 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 
เรื่อง นโยบายการบริการกำลังพล สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

_____________________ 
ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มีเปาหมายในการขับเคลื่อน 

สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรขาราชการตำรวจอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหขาราชการทุกหนวย 
และผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการจัดทำยุทธศาสตร โดยแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะผานชองทางตาง ๆ เพ่ือ
กำหนดเปาหมายขององคกร ใหบบรรลุมผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และตาม
นโยบายของรัฐบาล 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จึงไดกำหนดนโยบายในการบริหารกำลังพลไว 2 ดาน ประกอบดวย 
ดานท่ี 1 นโยบายดานการบริหารกำลังพล 

1.)  สงเสริม สนับสนุนการโยกยายท่ีเปนธรรม โดยยึดถือประโยชนสวนรวมขององคกรเปนสำคัญ 
2.)  การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการที่มีผลการปฏิบัติดีเดน

เปนท่ีประจักษ และความสามารถเชิงสมรรถนะ 
3.)  การพิจารณาความดี ความชอบ พิจารณาตามหลักคุณธรรม ความโปรงใส 
4.)  กำหนดบทบาทหนาท่ีของกำลังแตละสายงานใหชัดเจน 

ดานท่ี 2 นโยบายดานการพัฒนากำลังพล แบงออกเปน 2 สวน 
1.สวนท่ี 1 การพัฒนาบุคลากร มีเปาหมาย ดังนี้ 

1.1 ฝายอำนวยการ มุงเนนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในดานการจัดซื้อจัดจาง และ
การเงิน การบัญชี 

1.2 ฝายจราจร มุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับกำลังพลความรูเก่ียวกับระบบการ
บริหารจัดการใบสั่งออนไลน (PTM) 

1.3 ฝายปองกันปราบปราม มุงเนนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกำลังพล ใหมี
ความรู ความชำนาญ และทักษะ มีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

 1.3.1 ฝกทบทวนเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความชำนาญในการใชปนไฟฟา 
 1.3.2 การตรวจจุดเสี่ยงจุดลอแหลม ดวยเทคโนโลยี (จุดตรวจ QR Code) 

 
 
 

/1.4 ฝายสืบสวนฯ... 
 



 

( ๒ ) 
 

1.4 ฝายสืบสวน มุงเนนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนดวยเทคโลโลยี (กลอง 
CCTV) 

1.5 ฝายสอบสวน มุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพความรูดาน 
1.5.1 การรับแจงความออนไลน 
1.5.2 การสอบสวนในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สวนท่ี 2 การพัฒนาสถานท่ี โดยมีเปาหมายการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 ปรับปรุงหองรับแจงความรองทุกข 
2.2 ปรับปรุงหองปฏิบัติการทุกฝาย 
2.3 ปรับปรุงหองประชุม 
2.4 ปรับปรุงรานอาหารสวัสดิการ 
2.5 ปรับปรุงอาคารบานพักของทางราชการ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

               ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                  พันตำรวจเอก     
                          ( จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ ) 
                   ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สน.เตาปูน  โทร. ๐๒ ๕๘๕ ๖๑๐๑  
ท่ี ๐๐๑5(บก.น.๒)๖/-  วันท่ี 3 มกราคม 2565  
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

- รอง ผกก.ป., รอง ผกก.สส., รอง ผกก.(สอบสวน) หน.พงส., รอง ผกก.จร.  
- ขาราชการตำรวจ สน.เตาปูน ทุกนาย ท่ีไมติดหนาท่ีเวรยาม  

ตามท่ี ตร.และสำนักงาน ป.ป.ช.ไดรวมกันจัดทำโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  
ในการดำเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนคร
บาล โดยมีเปาหมายมีเปาหมายในการขับเคลื่อน สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรขาราชการ
ตำรวจ โดยใหกำหนดยโยบายการบริหารและพัฒนากำลังในสังกัด เพ่ือใหบรรลุงวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตร
สถานีตำรวจ นั้น  

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค จึง
ใหขาราชการตำรวจ สน.เตาปูนทุกนาย ท่ีไมติดภารกิจหนาท่ีเวรยาม เขารวมประชุม เพ่ือรับฟงนโยบายการบริหาร
และการพัฒนากำลังพลขาราชการตำรวจในสังกัด สน.เตาปูน ในวัน พฤหัสบดี ท่ี 5 ม.ค.65 เวลา 13.30 น.  
ณ หองประชุมชั้น ๓ สน.เตาปูน  

จึงแจงมาเพ่ือทราบ และเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 
 
 
                           พ.ต.อ.     
  ( จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ ) 
 ผกก.สน.เตาปูน 

  



 

ระเบียบวาระการประชุมการบริหาร สน.เตาปูน 

ครั้งท่ี 2/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมช้ัน ๓ สน.เตาปูน 

------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

.......................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพ่ือทราบ 

 - สถานการณในชวงเทศกาลปใหม 2565 

 - การดำเนินการการประเมินบุคคลผูมีสวนไดเสียภายใน IIT และบุคคล 

 ผูมีสวนไดเสียภายนอก EIT 

 - ประกาศยโยบายการบริหารและพัฒนากำลังพล ใหขาราชการตำรวจ สน.เตาปูน 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 - การพิจารณากำลังพลในการจัดทำขอมูลของสถานีตำรวจ OIT 

 จำนวน 42 หัวขอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

ระเบียบวาระท่ี 6  ขอส่ังการของประธาน 

 

 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 

 
นโยบายการบริหารกำลังพล 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

 

บทนำ 

ในปจจุบันท่ีสภาวะแวดลอมในดานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีการ เปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว ทุกองคกรไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม จะตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงนั้น ไมเวนแมแตสำนักงานตำรวจแหงชาติ ซ่ึงก็ไดมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาองคกร เพ่ือ

รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาตามลำดับ แตดวยขอจำกัดในดานทรัพยากรรวมถึงงบประมาณ ทำใหทุกองคกร

หันมาใหความสำคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสามารถทำ

ไดดวยวิธีการไดหลายวิธีการ แตวิธีการที่เปนที่ยอมรับ และใชทรัพยากรไมมาก ก็คือ การพัฒนาคนขององคกรให

เปนบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึนนั่นเอง ดังนั้น สถานีตำรวจนครบาลเตา

ปูน จึงใหความสำคัญของการพัฒนากำลังพลในสังกัด ใหเปนกำลังพลที่มีคุณภาพ มีทักษะและความสามารถท่ี

สูงขึ้น มีผลงานเพิ่มขึ้นและดีขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีระสิทธิภาพ รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 

ITA) สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จึงกำหนดนโยบายการบริหารกำลังพล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสริมใหบุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายให

บรรลุเปาประสงคตอไป ดังนี้ 

นโยบายการบริหารกำลังพล 

ดานการบริหารกำลังพล 

1.) สงเสริม สนับสนนุการโยกยายท่ีเปนธรรม โดยยึดถือประโยชนสวนรวมขององคกรเปนสำคัญ 

2.) การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการที่มีผลการปฏิบัติดีเดน

เปนท่ีประจักษ และความสามารถเชิงสมรรถนะ 

3.) การพิจารณาความดี ความชอบ พิจารณาตามหลักคุณธรรม ความโปรงใส 

4.) กำหนดบทบาทหนาท่ีของกำลังแตละสายงานใหชัดเจน 

 

/ ๑.การสงเสริม... 



 

( ๒ ) 

1. การสงเสริม สนับสนุนการโยกยายท่ีเปนธรรม 

การโยกยายตองคำนึงถึงเหตุผลและความจำเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการและการพัฒนา 

ขาราชการตำรวจเปนหลัก และจะตองไมกระทำโดยมีอคติหรือเจตนากลั่นแกลงขาราชการตำรวจผูถูกยาย ให

ไดรับ ความเสียหาย ในการยายไปดำรงตำแหนงใดใหพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนั้น โดยให

เปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. กฎ ก.ตร. วาดวยการแตงตั้งขาราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. กฎ ก.ตร. วาดวยการแตงตั้งขาราชการตำรวจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3. กฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการตำรวจ ระดับสารวัตร ถึง 

จเรตำรวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ พ.ศ.2549 

2. การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม โปรงใส โดยยึดหลักเกณฑปฏิบัติ

ตามหนังสือ ตร.ท่ี 0009.26/ว 66 ลง 25 กันยายน 2557 เรื่อง แจงแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของขาราชการตำรวจ 

3. การพิจารณาความดี ความชอบ 

หลักเกณฑในการพิจารณาความดี ความชอบ ใหเปนไปตาม กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553 และในการประชุม ก.ตร.ครั้งท่ี 14/2558 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบ

หลักเกณฑการประกาศเชิดชูเกียรติหนวยงานและขาราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาคัดเลือกจากขาราชการตำรวจท่ีมีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปน

ท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน สมควรไดรับการยกยอง โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ดังนี้.- 

4.1 การครองตน 

4.2 การครองคน 

4.3 การครองงาน 

4.4 ผลงานดีเดน เปนท่ีประจักษ 

4.การกำหนดบทบาทหนาท่ีของแตละสายงาน 

กำหนดบทบาท หนาที่ของขาราชการตำรวจในสังกัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการตำรวจ

ในสังกัด ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงคของทางราชการ โดยยึดถือตามนัย

คำสั่งกรมตำรวจ ท่ี 1212/2537 ลง 1 ตุลาคม 2537 ,คำสั่งสำนักงานตำรวจแหงชาติ ท่ี 537/2555 ลง 

วันท่ี 27 กันยายน 2555 และคำสั่งสำนักงานตำรวจแหงชาติ ท่ี 538/2555 ลง วันท่ี 27 กันยายน 2555 

/ ดานการพัฒนา... 



 

( ๓ ) 

ดานการพัฒนากำลังพล 

การพัฒนากำลังพล หมายถึง กระบวนการที ่ม ุ งจะเปล ี ่ยนแปลงวิธ ีการทำงาน ความรู

ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปทางที่ดีขึ้น เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้น 

ปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

1. บุคลากรของหนวย มีความรู ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติหนาท่ี 

2. พัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากร ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม การพัฒนากำลังพล ประจำปงบประมาณ 2565 

สายงาน ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 

1.อำนวยการ  การพัฒนาบุคลากร 1.การจัดซ้ือจัดจาง  
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีการเงิน
การบัญชี  

2.ปองกันปราบปราม  การพัฒนาบุคลากร 1.ฝกทบทวนการใชปนไฟฟา  
2.จุดตรวจ QR Code  

3.จราจร  การพัฒนาบุคลากร 1.ระบบการบริหารจัดการใบสั่งออนไลน 
(PTM)  

4.สืบสวน  การพัฒนาบุคลากร 1.เทคนิคการสืบสวนโดยการใชเทคโนโลยี  
กลอง วงจรปด (CCTV)  

5.สอบสวน  การพัฒนาบุคลากร 1.ระบบการรับแจงความออนไลน  
2.เพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนในคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

  



 

( ๔ ) 

 

เปาหมายโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสถานท่ี ประจำปงบประมาณ 2565 

สถานท่ี ประเด็นนโยบาย เปาหมาย 

1.หองรับแจงความรองทุกข  การพัฒนาสถานท่ี หองรับแจงความ สะอาด เพียงพอ และ
สามารถสนองนโยบายการบริการ ณ จุด
เดียว (ONE STOP SERVICE) ของ ตร.  

2.หองปฏบิัติการทุกสายงาน  การพัฒนาสถานท่ี สะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลัก 5ส.  

3.หองประชุม  การพัฒนาสถานท่ี สามารถรองรับระบบการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)  

4.รานอาหารสวัสดิการ  การพัฒนาสถานท่ี เพ่ือใหขาราชการสามารถประกอบอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

5.อาคารบานพักของทางราชการ  การพัฒนาสถานท่ี เพ่ิมขวัญกำลังใจใหกับกำลังพลในองคกร 
ไดรับสวัสดิการท่ีดีข้ึน  

 


