
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน (O4) 

แผนยทุธศาสตร 
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

พ.ศ.2565 



 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

เรื่อง ยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

____________________________ 

 ดวยพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ กำหนดใหยุทธศาสตรชาติ   

๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และ

หนวยงานของรัฐ ทุกหนวยมีหนาที ่ดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ จึงได มีคำสั่ง ท่ี ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ แตงตั้งคณะทำงานจัดทำ

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ขึ้น เพื่อศึกษาวิเคราะหและจัดทำยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ใหสอดคลอง รองรับกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนปฏิรูป ประเทศ ๑๑ ดาน นโยบายความมั่นคงแหงชาติ     

(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  

ในการจัดทำยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ไดดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของ

หลักการจัดทำยุทธศาสตร กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร เปาหมายและ

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายของสำนักงานตำรวจแหงชาติ พรอมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ซ่ึงมี

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ ที่ชัดเจน เพื่อนำไปสูการปฏิบัติ

ตามภารกิจ รับผิดชอบและใชเปนกรอบในการบริหารจัดการงบประมาณใหมีความสอดคลองกัน ทั้งนี้ เพื่อให

การบริหารและการ ปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติ บรรลุสูวิสัยทัศน “เปนองคกรบังคับใชกฎหมายท่ี

ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา”  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

                                                  พันตำรวจเอก          

                                                                                         ( จริพัฒน  พรหมสิทธิการ ) 

                                                        ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

  ดวยรัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใชเปนเปาหมายในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหบรรลุสูวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนา 

แลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปนไปตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรชาติ ดาน

ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา 

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรชาติ 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และหนวยงานของรัฐทุกหนวยมีหนาท่ี

ดำเนินการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติดังกลาว  

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ไดจัดทำยุทธศาสตรใหมีความสอดคลองรองรับกับสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน นโยบายความ

มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (SDGs) ครบถวนตามกระบวนการและขั้นตอนของการจัดทำยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 

ไดแก 1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 2)การ

เพิ่มศักยภาพ ในการบังคับใชกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใหบริการประชาชนอยาง

เสมอภาคเปนธรรม 3) การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมอยางยั่งยืน 

และ 4) การพัฒนา องคกรใหทันสมัย มุงสูความเปนเลิศ โดยกำหนดการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ แบงเปน 4 

ระยะ ๆ ละ 5 ป เพื่อมุงสู เปาหมายให ประชาชน สังคม และประเทศชาติ มีความมั่นคง ปลอดภัย และความ

สงบสุขอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จึงเปนนโยบายและกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงานของ

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ขาราชการตำรวจทุกนายจะตองนำไปสู การปฏิบัติเพื ่อบรรลุสู ว ิส ัยทัศน         

“เปนองคกรบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” และเปนสวนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศใหเปนไปตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตอไป สำนักงานตำรวจแหงชาติตอไป 
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( 1 ) 

ยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

สวนท่ี 1 บทนำ 

สถานการณ การวิเคราะหสภาพแวดลอม วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน 
พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนา  
1. สถานการณ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เพ่ือ
เปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ มาตรา 257 กำหนดเปาหมายการปฏิรูปประเทศ 

 (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ  

(๒) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ  
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกอบกับ มาตรา ๒๕๘ ใหดำเนินการปฏิรูป
ประเทศใหเกิดผล โดยกำหนดแผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ไดแก  

1) ดานการเมือง  
2) ดานการบริหารราชการแผนดิน  
3) ดานกฎหมาย  
4) ดานกระบวนการยุติธรรม  
5) ดานเศรษฐกิจ  
6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
7) ดานสาธารณสุข  
8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ  
9) ดานสังคม  
10) ดานพลังงาน  
11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยประเด็นการปฏิรูปดาน

กระบวนการยุติธรรมกำหนดใหดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับอำนาจหนาท่ี และภารกิจของตำรวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมาย เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการตำรวจใหเกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันวาขาราชการตำรวจจะได รับคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม ไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้งและโยกยาย และการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ตามระบบ
คุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายตองคำนึงถึงลำดับอาวุโสและความรู ความสามารถ
ประกอบกัน เพื่อใหขาราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติของ บุคคลใด มี
ประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตน ท้ังนี้ การปฏิรูปท่ีสำคัญ คือ การปฏิรูปตำรวจ  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) รัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เพื่อใช 

เปนกรอบทิศทางระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2580 

“ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ประกอบดวย ยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

 

/ ๑) ยุทธศาสตรชาติ... 

 



( 2 ) 

 

1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  

2) ยุทธศาสตรชาติดานการสราง ความสามารถในการแขงขัน  

3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

4) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม  

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกำหนดการ 

ขับเคลื่อนเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติเปนระยะ ๆ ละ 5 ป 

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณที่สำคัญอีกหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจรับผิดชอบของสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ ไดแก การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบายรัฐบาล 

และนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงสถานการณดังกลาว สำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดนำมาเปนสารสนเทศ

ท่ีสำคัญในการ วิเคราะหและจัดทำยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต

สถานการณและเงื่อนไขตาง ๆ ขางตน รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ตลอดจน

ปจจัยการพัฒนาประเทศในทุกดาน สงผลใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ ตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

และความทาทายในทุกมิติ จึงจำเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาองคกรที่รอบคอบและครอบคลุมดวยการ

จัดทำ ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ใหมีความสอดคลองรองรับกับ

สถานการณ  

ในประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับภารกิจรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เพื่อใชเปนทิศทางการ

พัฒนาในระยะยาว โดยมุงใหบรรลุวิสัยทัศนองคกรที่วางไว ไดกำหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน การพัฒนา

อยางเปนระบบ ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีการกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

และหนวยรับผิดชอบท่ีชัดเจน และ ใหหนวยในสังกัดนำไปใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 1 ป พรอมจัดทำ แผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับและใชเปนแผนในการบริหารงบประมาณรายจาย

ประจำปใหมี ความสอดคลองเชื่อมโยงกัน 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง (Strengths) 

 1. เปนองคกรหลักท่ีมีอำนาจและหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย 

 2. มีหนวยงานและกำลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยูท่ัวประเทศ สามารถเขาถึงประชาชน แหลงขอมูล 

และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานปองกันปราบปรามอาชญากรรม การอำนวยความยุติธรรม ทาง

อาญา และการรักษาความสงบเรียบรอย  

 

จุดออน (Weaknesses)  

1. การพัฒนาบุคลากรขาดความตอเนื่อง เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ 

2. คาตอบแทนและสวัสดิการของตำรวจยังไมสอดคลองกับภารกิจและความรับผิดชอบ  

/ ๓. วัสดุอุปกรณ... 
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3. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีใชในการปฏิบัติงานยังไมเพียงพอ 

และไมครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี  

4. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรยังไมเพียงพอและไมสอดคลองกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  

5. การประชาสัมพันธองคกรในเชิงรุกยังไมเพียงพอและทันตอสถานการณ  

โอกาส (Opportunities)  

1. ภารกิจท่ีรับผิดชอบมีความเก่ียวของกับประโยชนสุขของประชาชนโดยตรง  

2. นโยบายรัฐบาล สงเสริมใหมีการทำงานในลักษณะบูรณาการกับทุกภาคสวนทำใหการปฏิบัติงาน  

มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. การปฏิรูปประเทศตามรฐัธรรมนูญเปนโอกาสในการปรับระบบการบริหารงานตำรวจใหมี

ประสิทธิภาพ มากข้ึน  
 

อุปสรรค (Threats)  

1. สังคมยังมีความขัดแยงทางดานความคิดอยูบางและอาจมีความเคลื่อนไหวท่ีสงผลกระทบตอความ

สงบเรียบรอย  

2. รูปแบบการกออาชญากรรมมีความสลับซับซอนจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและมีแนวโนมเปน

อาชญากรรมขามชาติมากข้ึน  

3. กฎหมายบางฉบับมีความลาสมัย ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  

4. กระแสสังคมและความสะดวกรวดเร็วของการติดตอสื่อสาร มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ

ตำรวจ  

 

3. วิสัยทัศน  

เปนองคกรบังคับใชกฎหมายท่ีประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา  

4. คานิยม  

สมรรถนะ (Competency) สุจริตเปนธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเปนศูนยกลาง (People 

Oriented) บริการดวยใจ (Service Mind) : COPS  

5. วัฒนธรรมองคกร  

ยึดม่ันในระเบียบวินัย บำบัดทุกขบำรุงสุขใหกับประชาชน และมีการทำงานเปนทีม  

6. ผลสัมฤทธิ์หนวยงาน  

ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความม่ันคง และ

สนับสนนุ การพัฒนาประเทศ  

7. พันธกิจ  

1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ  

2) บังคับใชกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา  

3) รักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 

 

/ ๘. เปาหมายตัว... 
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8.เปาหมายตัวช้ีวัด 

 1) ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไมเกินรอยละ 46.98 

 2) ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตำรวจไมนอยกวารอยละ 

70.13 

 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตร สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน     

ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคง ภายในประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการ 

                    ใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคเปนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรกัษาความสงบเรียบรอยของสังคมอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาองคกรใหทันสมัย มุงสูความเปนเลิศ  

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ  

เปาหมาย  

1. สถาบันพระมหากษัตริยมีความม่ันคงปลอดภัย  

2. ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัย  

ตัวช้ีวัดเปาหมาย  

1. ถวายความปลอดภัยเปนไปอยางสมพระเกียรติ ตองตามพระราชประสงค  

2. ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและมีความเชื่อมั่นจากการเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณ  

ท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันพระมหากษัตริยและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 

กลยุทธ   1.1.1 ปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดท่ีเก่ียวกับสถาบันหลัก  

1.1.2 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี ่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัย     

ใหสมพระเกียรติและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.1.3 พัฒนาประสิทธิภาพและความเขมแข็งของกลไกที่เกี่ยวของกับการปองกันและปอง

ปรามการลวงละเมิดสถาบันหลัก  

1.1.4 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติวาดวยการถวายความปลอดภัย

และจัดทำหลักปฏิบัติวาดวยการถวายความปลอดภัย ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ  

 

 

 

 

/ ประเด็นยุทธศาสตร... 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.2 เผยแพรและนอมแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

กลยุทธ   1.2.1 นอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน แนวทางปฏิบัติ  

1.2.2 สงเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริและอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

1.2.3 สนับสนุนการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ          

ใหเปนไปอยางตอเนื่อง เสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงและภัยคุกคาม  

ของชาติ  

กลยุทธ   1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการดานตาง ๆ ที่กระทบตอความมั่นคงของ

ประเทศ   

1.3.2 เสริมสรางความสัมพันธและรวมมือในการบริหารจัดการปญหาดานความม่ันคงและ 

ภัยคุกคามในทุกระดับท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

1.3.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานความมั่นคงใหมีความทันสมัย และทันสถานการณและ

สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดในทุกมิติ  

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใชกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการ

ใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคเปนธรรม  

เปาหมาย 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความสงบเรียบรอย  

2. ประชาชนไดรับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ

ภาคและเปนธรรม  

3. สนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ตัวช้ีวัดเปาหมาย  

1. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผูเสียหายตอการปฏิบัติหนาท่ีของตำรวจเพ่ิมข้ึน  

2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง  

3. อัตราการเกิดคดีตอประชากรแสนคน (1. กลุมชีวิตรางกายและเพศ 2. กลุมทรัพย)  

4. สถิติในการไมแจงความคืบหนาของการดำเนินคดีตอผูเสียหายลดลง  

5. ประชาชนมีชองทางในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมของตำรวจเพ่ิมข้ึน  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.1 การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใชกฎหมาย  

กลยุทธ   2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยมุ งเนนการปองกัน 

อาชญากรรม  

2.1.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  

2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการแกไขปญหา

อาชญากรรม  

2.1.2 ปองกันปราบปรามยาเสพติด  

2.1.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

 

/ ๒.๑.๒.๒ พัฒนาระบบ... 
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2.1.2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการแกไขปญหา

ยาเสพติด  

2.1.3 ปองกันปราบปรามการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและคนตางดาว ท่ีไมพึง 

ปรารถนา 

 2.1.3.1 สกัดกั้น สืบสวน ปราบปราม จับกุม คนตางดาวผิดกฎหมายหลบหนีเขา

เมืองหรือผิดเงื่อนไขการไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร อาชญากรรมขามชาติตามหมายจับของไทย และ

ตางประเทศ  

2.1.3.2 ผลักดันสงกลับคนตางดาวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักรใหเปนไป

ตามข้ันตอน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน  

2.1.4 เสริมสรางประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปองกันปราบปราม และดำเนินคดี 

รวมทั้งประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ประเทศ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณประจำ

กายประจำหนวย และเครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัยใหเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานในการปองกัน 

ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติและภัยคุกคามตาง ๆ  

2.1.5 จัดทำระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ขอตกลง พันธสัญญา และ หลัก

สิทธิมนุษยชน ท่ีประชาชนควรรูและตองปฏิบัติพรอมท้ังเผยแพรในชองทาง ท่ีสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก  

2.1.6 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบังคับใชกฎหมาย  

2.2 การอำนวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสรางความเชื่อมั่น ใหกับประชาชน 

กลยุทธ 

  2.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

  2.2.1.1 เพิ่มชองทางในการรับแจงเหตุและการเขาถึงการอำนวยความยุติธรรมทาง

อาญาเพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกและรวดเร็ว  

2.2.1.2 มาตรการในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา นำระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของตำรวจ  

2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมายและงานพิสูจนหลักฐาน  

2.2.2.1 เสริมสรางและพัฒนาขีดสมรรถนะใหพนักงานสอบสวน ผูชวยพนักงาน

สอบสวน เจาหนาที่สืบสวน เจาหนาที่สายตรวจ ปองกันปราบปราม ใหมีองคความรู มาตรฐานจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมองคกรในการบริการประชาชนอยางมืออาชีพ เปนที่ยอมรับ และมี

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวนใหมีมาตรฐาน 

   2.2.2.2 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงานสอบสวน ให

ชัดเจนเพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา และสรางระบบการตรวจสอบและ/หรือแจงความ

คืบหนาให ประชาชนทราบโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  

2.2.2.3 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรับคำรองทุกขกลาวโทษและเชื่อมโยง

ขอมูลระหวางสถานี ตำรวจท่ัวประเทศ  

2.2.2.4 กำหนดมาตรการเพื ่อปองกันมิใหผู ใดแทรกแซงการใชดุลยพินิจของ

พนกังานสอบสวน ในการทำสำนวน  

/ ประเด็นยุทธศาสตร... 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชน  

กลยุทธ   2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของสถานีตำรวจและหนวยบริการประชาชน  

2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางดานกายภาพของสถานีตำรวจ และหนวยบริการ 

ประชาชน  

2.3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ

ตองการของประชาชน  

2.3.1.3 สรางเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรใหมี ความเปน

มิตรและมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับประชาชน  

2.3.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการ และอำนวยความ

สะดวกแกประชาชน  

2.3.2 สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ  

2.3.2.1 รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 

2.3.3 บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกดานการจราจร  

2.3.4 บริการดานสุขภาพใหกับประชาชน ขาราชการตำรวจ และครอบครัว  

2.3.5 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบังคับใชกฎหมายและอำนวย ความสะดวก

แกประชาชน รวมท้ังเชื่อมโยงระบบขอมูลกับหนวยงานอ่ืน ๆ  

2.3.7 จัดใหมีกระบวนการและชองทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบ ที่หลากหลาย

พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน  

2.3.8 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีจิตสำนึกในการใหบริการประชาชน (Service Mind) 

มีทัศนคติและวิธีการทำงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยยึด ประชาชนเปนศูนยกลาง  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมอยางยั่งยืน  

เปาหมาย  

1. มีการบูรณาการและรวมมือกันของภาคีเครือขาย ซึ่งประกอบดวย ประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชนและสังคม  

2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความสงบเรียบรอย  

ตัวช้ีวัดเปาหมาย  

1. จำนวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในกิจการตำรวจเพ่ิมข้ึน 

  2. ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือขายตอการเขามามีสวนรวมในกิจการของตำรวจเพ่ิมข้ึน  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานท่ีเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย  

กลยุทธ   3.1.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการตำรวจทุกระดับใหยึดถือประชาชน เปน

ศูนยกลางตามแนวคิด Community Policing  

3.1.2 สรางความเปนหุนสวน (Partnership) ระหวางตำรวจกับทุกภาคสวน ในการดูแล

ชุมชนและสังคม โดยเนนการแกไขปญหาอาชญากรรมท่ีตนเหตุ (Problem Oriented Policing)  

 

/ ๓.๑.๓ เปดโอกาส... 
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3.1.3 เปดโอกาสใหภาคีเครือขาย ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม มีสวนรวมในการรับรู รวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดำเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการ

บริหารจัดการ สอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของตำรวจ อยางเหมาะสม 

 3.1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขายรับรูเขาใจวิธีการรักษาความสงบ เรียบรอย

ภายในชุมชนของตนเอง และนำไปใชเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ ชุมชนอยางยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

กลยุทธ   3.2.1 สงเสริมใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และปฏิบัติ หนาที่ใหมี

ความยืดหยุนและทันสมัย  

3.2.2 จัดทำโครงการ การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร ใหเขาถึงไดโดยสะดวก รวดเร็ว และงายตอการใชประโยชนรวมกัน  

3.2.3 เสริมสรางแรงจูงใจและความตระหนักในการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือประโยชน 

สวนรวมตามแนวทางจิตอาสา  

3.2.4 เสริมสรางความรู ความเขาใจ และทักษะเก่ียวกับการมีสวนรวมใหแกตำรวจ ผูปฏิบัติ 

หนาท่ีและภาคีเครือขาย  

3.2.5 ผลักดันใหภาคีเครือขายเขามาสนับสนุนกิจการตำรวจ เพื่อความสงบสุข ของชุมชน

และสังคมในทุกดาน  

3.2.6 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกขั ้นตอน เพื ่อนำไปสู การพัฒนา ที ่ มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาองคกรใหทันสมัย มุงสูความเปนเลิศ 

เปาหมาย  

1. การจัดองคกรมีความเหมาะสม มีความพรอมทางดานทรัพยากรทางการบริหาร และนำระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์  

3. ขาราชการตำรวจมีความเปนมืออาชีพ มีความรู ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาใชในการ 

ปฏิบัติงาน  

4. ขาราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาตอองคกร 

ตำรวจ  

5. เปนองคกรท่ีไดรับการยอมรับในเรื่องความโปรงใส  

 

ตัวช้ีวัดเปาหมาย  

1. ขีดสมรรถนะของขาราชการตำรวจในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมข้ึน  

2. คุณภาพชีวิตในการทำงานของขาราชการตำรวจเพ่ิมข้ึน  

3. ระดับความพึงพอใจของขาราชการตำรวจตอการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติเพ่ิมข้ึน  

 

/ ๔. มีทรัพยากร... 
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4. มีทรัพยากรทางการบริหารที่ทันสมัย ครบถวนทุกภารกิจและบริหารจัดการองคกรดวยระบบ

เทคโนโลย ีสารสนเทศ  

5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เพ่ิมข้ึน  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1 การพัฒนาโครงสรางองคกรใหรองรับการเปล่ียนแปลง  

กลยุทธ   4.1.1 ปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม ใหเหมาะสม 

คลองตัวในการบริหารงาน และเปนสำนักงานสมัยใหม (Modern Office)  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองกระบวนทัศนใหม  

กลยุทธ   4.2.1 การมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนกำลังคนท่ีเหมาะสม  

4.2.2 สงเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเกง ผูมีความรูความสามารถและ มีจิตสาธารณะไว

ในองคกร  

4.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถนำมาใชไดอยาง เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน  

4.2.4 เสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและรางกายใหแก ขาราชการตำรวจ  

4.2.5 เสริมสรางและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและคาตอบแทนใหแก ขาราชการตำรวจและ 

ครอบครัวและสงเสริมสนับสนุนการดำรงชีพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหขาราชการตำรวจปฏิบัติ

หนาท่ี อยางมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอยางเปนมืออาชีพ และมี

มาตรฐานระดับสากล  

กลยุทธ  4.3.1 สงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการความรู (Knowledge Management) ถายทอด 

ความรูอยางเปนระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization)  

4.3.2 สงเสริมใหขาราชการตำรวจยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต  

โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  

4.3.3  พัฒนาขาราชการตำรวจ ใหมีความเชี่ยวชาญในดานวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช

กฎหมาย  

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการ 

บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

กลยุทธ   4.4.1 ปรับระบบวิธีการทำงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว 

และโปรงใส  

4.4.2 ปรับรูปแบบและวิธีการทำงานในรูปแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

(One stop service) และมีลักษณะครบวงจร โดยบูรณาการกับหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ  

 

/ ๔.๔.๓ กำหนดมาตรการ... 
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4.4.3 กำหนดมาตรการและกลไกในการปองกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ

มาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของขาราชการตำรวจ  

4.4.4 ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึง

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และหนวยงานในสังกัดให

ทันสมัย และมุงสูผลสัมฤทธิ์  

4.4.5 การเบิกจายงบประมาณ เปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีกำหนด  

4.4.6  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยง

กันทุกหนวยงาน  

4.4.7 ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการปองกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติ

หนาท่ีของทุกหนวยในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหเปนไปดวย ความถูกตองมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได  

4.4.10 การปองกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี พัสดุ    

ใหเปนไปดวยความถูกตองมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถ ตรวจสอบได  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.5 การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีใหมีความทันสมัย รองรับนโยบายประเทศ

ไทย 4.0  

กลยุทธ   4.5.1 เพิ่มสมรรถนะขององคกรในการตอบสนองตอประชาชนในสถานการณ หรือภาวะ

ฉุกเฉินใหสะดวกและรวดเร็ว  

4.5.2 นำระบบการปองกัน ติดตาม เฝาระวัง และวิเคราะหเหตุคุกคาม ทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล และจัดตั้งศูนยประสานงาน ดาน Cyber crime  

4.5.3 ปรับวิธีการปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการดานขอมูลขาวสาร และการบริการ 

ประชาชนใหทันสมัย โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบ การทำงานที่เปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและ

การตัดสินใจ  

4.5.4 จัดสรรวัสดุอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัย  และท่ีพักอาศัยให

เพียงพอ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.6 สรางการรับรูและความเขาใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของตำรวจ อยาง

ทันตอสถานการณและท่ัวถึง  

กลยุทธ   4.6.1 วิเคราะหขอมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ เพื ่อสรางการรับรู และเขาใจแก 

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

   4.6.2 พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ สรางการรับรูและเขาใจ ในรูปแบบ

ตาง ๆ ใหทันตอสถานการณ  

4.6.3 เพิ่มชองทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 4.6.4 

ประเมินผลการประชาสัมพันธ สรางการรับรูและเขาใจ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

 

/ สวนท่ี ๓... 
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สวนที่ 3 การขับเคล่ือนและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการนำยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  
 

ยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เปนกรอบการดำเนินงาน ที่กำหนดทิศทางและขอบเขตของ

องคกร ซึ่งมีสาระสำคัญที่สัมพันธสอดคลองกัน ประกอบดวย วิสัยทัศน  “เปนองคกร บังคับใชกฎหมายท่ี

ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” เปนเปาหมายรวมที่แสดงถึงเจตจำนงของขาราชการตำรวจทุกนาย ดำเนินการตาม

พันธกิจท่ีตองปฏิบัติใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เพ่ือการบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดรายละเอียดแบงเปน ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายหลัก 

ตัวชี้วัดเปาหมาย หลักกลยุทธ ระบบการติดตามและประเมินผล ซ่ึงกระบวนการ ดังกลาว มีความเก่ียวของกับ

การเปลี ่ยนแปลงภายในองคกร รวมทั ้งโครงสรางและระบบการบริหาร เพื ่อใหสามารถ ดำเนินการตาม

ยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  

1. กรอบแนวทางยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน  

ดำเนินการตามกระบวนการนำยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งไดกำหนดกรอบการพัฒนาไว โดยยึดการพัฒนา

ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ มาเปนกรอบในการกำหนดแนวทางการ

บริหารยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ดวยการจัดทำเปนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบขอมูลและการติดตามประเมินผลดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 

เพ่ือให เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  

2. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 

   2.1 สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ไดนำยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป       

(พ.ศ. 2561 - 2580) ไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณ 

หนวย มีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   

3. การประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธเผยแพรยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 

2561 - 2580) รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผล ใหขาราชการตำรวจ หนวยงานของรัฐ และประชาชน 

รับทราบและสามารถ เขาถึงขอมูล รวมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ท่ีประกาศใช เพ่ือนำ ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ 20 ป ใหมีความสมบูรณ ครอบคลุม สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและสนองตอบตอความ

ตองการของประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

/ การติดตาม.... 
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การติดตามและประเมินผล 

  1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เปน

กระบวนการที่ทำใหทราบถึงความกาวหนาของการดำเนินการ ปญหาอุปสรรค และผล การดำเนินงานของ

องคกรวาสามารถบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตาม และประเมินผล

ถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่จะนำไปกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกร

ในอนาคต ตามกระบวนการ P-D-C-A โดยกำหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ติดตามผลความกาวหนาประจำป เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหวางเปาหมาย ท่ี

กำหนดไวกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ขณะนั้น เพ่ือจะนำไปแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดำเนินงาน 

ตลอดจนทบทวนเปาหมายหลักและกลยุทธใหสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  

ระยะที่ 2 ประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 ของยุทธศาสตร เปนการประเมินเมื่อครบกำหนดระยะ เวลา

ในการนำยุทธศาสตรไปใช เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง กับเปาหมายหลักของหนวยงานท่ี 

กำหนดไวในยุทธศาสตรสรุปผลการประเมินและนำปญหา ขอเสนอแนะในแตละป มาแสดงผลสัมฤทธิ์ใน

ภาพรวม ตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) นำไปสูการทบทวน ปรับปรุง 

พัฒนา กลยุทธ และแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. รายงานผลการดำเนินการไปยังหนวยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการระดับกองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ สรุปผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ทั้งเชิง

ปริมาณ/คุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมินในภาพรวมและนำปญหา ขอเสนอแนะจากการประเมินผลดังกลาว 

เสนอความเห็น ตอผูบังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแหงชาติ และแจงหนวยในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ เพ่ือทราบ และดำเนินการตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

 

 

 

  
ยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำป พ.ศ.2565 

 



                                                         

คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

ท่ี   ๔๓๒ / 2564 

เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

__________________________ 

  ตามที่สำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดจัดทำยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติใหมีความ

สอดคลองเชื ่อมโยงและรองรับกับยุทธศาสตรชาติโดยมีเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (SDGs) รางกรอบ

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายรัฐบาล นั้น 

  ดังนั้นเพื่อใหการจัดทำยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนเปนไปดวยความเรียบรอย มี

ความเหมาะสม สอดคลองกับเปาหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรชาติตามพระราชบัญญัติ

การจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 ที ่กำหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั ้งคณะทำงานจัดทำ

ยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาล ดังนี้ 

1. ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                              หัวหนาคณะทำงาน 
2. รองผูกำการกับปองกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน    รองหัวหนาคณะทำงาน 
3. รองผูกำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                           คณะทำงาน              
4. รองผูกำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน               คณะทำงาน 
5. รองผูกำกับการจราจรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                             คณะทำงาน 
6. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนครบาล                         คณะทำงาน/เปนเลขานุการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

-  ศึกษาวิเคราะหและจัดทำยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

- ในการดำเนินการตามอำนาจหนาที่ ใหแตงตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม หรือสั่งการใหขาราชการ

ตำรวจมารวมประชุมใหขอมูลตามความจำเปนและเหมาะสม  

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

                            สั่ง ณ วันท่ี     ๒๓    กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖4 

                                                  พันตำรวจเอก          

                                                                                         ( จริพัฒน  พรหมสิทธิการ ) 

                                                        ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

( 1๓ ) 
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