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ประกาศ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

เรื่อง ยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

……………………………………………. 

         ด้วยพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ กําหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ป ี

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และหน่วยงาน 

ของรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาต ิ

         สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงได้มีคําสั่ง ที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  แต่งตั้งคณะทํา

งานจัดทํายุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติขึ้น  เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทํายุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้สอดคล้อง รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

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

        ในการจัดทํายุทธศาสตร์ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน  ได้ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน 

ของหลักการจัดทํายุทธศาสตร์กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เป้าหมายและ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  ตามเป้าหมายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ี

ซึ่งมีรายละเอียดของแผนงานโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ งบประมาณที่ชัดเจน เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 

ตามภารกิจรับผิดชอบและใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการงบประมาณ  ให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ 

การบริหารและการ ปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ 

ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 

                   ประกาศ ณ วันที่  ๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                          

                                               

                                             พันตํารวจเอก 

                     ( ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ) 

                      ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน



คํานํา 

        ด้วยรัฐบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการขับ

เคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา

แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ

มั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริม

สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธ

ศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการ เพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 

         สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ได้จัดทํายุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องรองรับกับสํานักงานตํารวจแห่ง

ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) ครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนของการจัดทํายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ได้แก่  

            ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ  

           ๒)การเพิ่มศักยภาพ ในการบังคับใช้กฎหมาย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประ

ชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม  

            ๓) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืนและ  

        ๔) การพัฒนา องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกําหนดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  แบ่งเป็น ๔ 

ระยะ ๆ ละ ๕ ปี เพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายให้ ประชาชน สังคม และประเทศชาติ มีความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบ

สุขอย่างยั่งยืน 

         ยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน จึงเป็นนโยบายและกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงานของสถานี

ตํารวจนครบาลพหลโยธิน ข้าราชการตํารวจทุกนายจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรบัง

คับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” และเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป สํานักงานตํารวจแห่งชาติต่อไป 

สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน

แผนยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
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-๑- 

ยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ส่วนที่ ๑ บทนํา 
สถานการณ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ผลสัมฤทธิ์หน่วยงานพันธกิจ และเป้า

หมายการพัฒนา 

๑. สถานการณ์ 

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเป้า

หมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ มาตรา 257 กําหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 

          (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

          (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา 

          (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล 

โดยกําหนดแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ได้แก่ 

           ๑) ด้านการเมือง 

           ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

           ๓) ด้านกฎหมาย 

           ๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม 

           ๕) ด้านเศรษฐกิจ 

           ๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           ๗) ด้านสาธารณสุข 

           ๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ๙) ด้านสังคม 

           ๑๐) ด้านพลังงาน 

          ๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยประเด็นการปฏิรูปด้านกระบวนการ

ยุติธรรมกําหนดให้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจ

หน้าที่ และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชกา

รตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตํารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็ธรรม

ในการแต่งตั้งและโยกย้าย และการพิจารณาบําเหน็จความชอบ ตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่ง

ตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงลําดับอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของ บุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ 

การปฏิรูปที่สําคัญ คือ การปฏิรูปตํารวจ
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-๒- 

      ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รัฐบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้เป็นกรอบ

ทิศทางระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๘๐“ประเทศ มีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธ

ศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

         ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

         ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 

         ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

         ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

         ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 

         ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนดการ 

ขับเคลื่อนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี 

       นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่สําคัญอีกหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบของสํานักงานตํารวจแห่ง

ชาติ ได้แก่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นโยบายรัฐบาลและนโยบายการ

จัดสรรงบประมาณ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้นํามาเป็นสารสนเทศที่สําคัญในการวิเคราะห์ 

และจัดทํายุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ 

ข้างต้น รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ตลอดจนปัจจัยการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ส่งผลให้สํา

นักงานตํารวจแห่งชาติ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในทุกมิติ จึงจําเป็นต้องมีการวางแผน

การพัฒนาองค์กรที่รอบคอบและครอบคลุมด้วยการจัดทํา ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ๒๕๘๐) ให้มีความสอดคล้องรองรับกับสถานการณ์ในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจรับผิดชอบสถานีตํารวจน

ครบาลพหลโยธิน เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาในระยะยาว โดยมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรที่วางไว้ ได้กําหนดยุทธ

ศาสตร์ในการขับเคลื่อน การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีการกําหนดแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณและหน่วยรับผิดชอบที่ชัดเจน และ ให้หน่วยในสังกัดนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี พร้อมจัดทํา แผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับและใช้เป็นแผนในการบริหารงบ

ประมาณรายจ่ายประจําปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน



แผนยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

                                                             -๓- 

     ๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

          ๑. เป็นองค์กรหลักที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 

          ๒. มีหน่วยงานและกําลังพลในสังกัดปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงประชาชน แหล่งข้อมูล 

และบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ๓. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การอํานวยความยุติธรรม ทาง 

อาญา และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

          ๑. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 

          ๒. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของตํารวจยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

          ๓. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ 

และไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 

           ๔. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

           ๕. การประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกยังไม่เพียงพอและทันต่อสถานการณ ์

โอกาส (Opportunities) 

           ๑. ภารกิจที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรง 

           ๒. นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้มีการทํางานในลักษณะบูรณาการกับทุกภาคส่วนทําให้การปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

           ๓. การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญเป็นโอกาสในการปรับระบบการบริหารงานตํารวจให้ม ี

ประสิทธิภาพ มากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 

           ๑. สังคมยังมีความขัดแย้งทางด้านความคิดอยู่บ้างและอาจมีความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อความ 

สงบเรียบร้อย 

           ๒. รูปแบบการก่ออาชญากรรมมีความสลับซับซ้อนจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีแนวโน้มเป็น 

อาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น 

           ๓. กฎหมายบางฉบับมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

           ๔. กระแสสังคมและความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อสื่อสาร มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ 

ตํารวจ
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๓. วิสัยทัศน์ 

          เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา 

๔. ค่านิยม 

          สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People 

Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS 

๕. วัฒนธรรมองค์กร 

          ยึดมั่นในระเบียบวินัย บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับประชาชน และมีการทํางานเป็นทีม 

๖. ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 

          ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และสนับ 

สนุน การพัฒนาประเทศ 

๗. พันธกิจ 

          ๑) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

          ๒) บังคับใช้กฎหมายและอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

          ๓) รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 

๘.เป้าหมายตัวชี้วัด 

          ๑) ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกินร้อยละ ๔๖.๙๘ 

          ๒) ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐.๑๓ 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

          ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง ภายใน

ประเทศ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา และ

การให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายใน

ประเทศ 

เป้าหมาย    ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย 

                ๒. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

                ๑. ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ 

            ๒. ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุข และมีความเชื่อมั่นจากการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานกา

รณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์        ๑.๑.๑ ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับสถาบันหลัก 

             ๑.๑.๒ ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระ

เกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

               ๑.๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพ  และความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและป้องปราม

การล่วงละเมิดสถาบันหลัก 

                ๑.๑.๔ ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการถวายความปลอดภัยและ

จัดทําหลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัย ของสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๒ เผยแพร่และน้อมแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์        ๑.๒.๑ น้อมนําศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น แนวทางปฏิบัต ิ

                 ๑.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดําริและอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

                 ๑.๒.๓ สนับสนุนการดําเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริให้เป็นไปอย่าง 

ต่อเนื่องสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ 

กลยุทธ์       ๑.๓.๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

                 ๑.๓.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และร่วมมือในการบริหารจัดการปัญหาด้านความมั่นคงและภัย 

คุกคามในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

                ๑.๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย และทันสถานการณ์และสามารถ

เชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา และการ

ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

เป้าหมาย 

          ๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย 

         ๒. ประชาชนได้รับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา  และการบริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว เสมอภาค

และเป็นธรรม 

          ๓. สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

          ๑. ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเพิ่มขึ้น 

          ๒. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนลดลง 

          ๓. อัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน (๑. กลุ่มชีวิตร่างกายและเพศ ๒. กลุ่มทรัพย์) 

          ๔. สถิติในการไม่แจ้งความคืบหน้าของการดําเนินคดีต่อผู้เสียหายลดลง 

          ๕. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของตํารวจเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 

กลยุทธ์       ๒.๑.๑ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม 

                ๒.๑.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

                ๒.๑.๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

                ๒.๑.๒ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

                ๒.๑.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

                ๒.๑.๒.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                ๒.๑.๓ ป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าว ที่ไม่พึงปรารถนา 

              ๒.๑.๓.๑ สกัดกั้น  สืบสวน  ปราบปราม  จับกุม คนต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมืองหรือผิดเงื่อนไข   

การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของไทย และต่างประเทศ 

               ๒.๑.๓.๒ ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักร  ให้เป็นไปตามขั้นตอน  โดยยึด 

หลักสิทธิมนุษยชน
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            2.1.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม และดําเนินคดีรวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ประเทศ ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจํากายประจําหน่วย และ
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และภัยคุกคามต่าง ๆ 
        2.1.5 จัดทําระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ข้อตกลง พันธสัญญา และ หลักสิทธิมนุษยชน ที่
ประชาชนควรรู้และต้องปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่ในช่องทาง ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

             2.1.6 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎ 
หมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2.2 การอํานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน 
กลยุทธ์ 
              2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
                    2.2.1.1 เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตแุละการเข้าถึงการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 
              2.2.1.2 มาตรการในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่อง
ทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของตํารวจ 
             2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมายและงานพิสูจน์หลักฐาน 
               2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน  ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน  เจ้าหน้าที่
สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจ ป้องกันปราบปราม ให้มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 
                 2.2.2.2 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนของงานสอบสวน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสร้างระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบโดยนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
             2.2.2.3 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับคําร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานี
ตํารวจทั่วประเทศ 
               2.2.2.4 กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน  ในการ
ทําสํานวน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
กลยุทธ์    2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตํารวจและหน่วยบริการประชาชน 
                    2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตํารวจ และหน่วยบริการประชาชน 
                    2.3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
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              2.3.1.3 สร้างเสริมบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตรและมีปฏิสัม
พันธ์ที่ดีกับประชาชน 
                    2.3.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
            2.3.2 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
                    2.3.2.1 รักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
            2.3.3 บริหารจัดการและอํานวยความสะดวกด้านการจราจร 
            2.3.4 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตํารวจ และครอบครัว 
        2.3.5 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายและอํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน 
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ 
            2.3.7 จัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบ  ที่หลากหลาย พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน 
            2.3.8 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสํานึกในการให้บริการประชาชน  (Service  Mind)  มีทัศนคติ

และวิธีการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 
      1. มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม 
       2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
       1. จํานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตํารวจเพิ่มขึ้น 
       2. ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตํารวจเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์    3.1.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตํารวจทุกระดับให้ยึดถือประชาชน เป็น 
ศูนย์กลางตามแนวคิด Community Policing 
         3.1.2 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างตํารวจกับทุกภาคส่วน ในการดูแลชุมชนและสังคม 
โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ (Problem Oriented Policing) 
           3.1.3 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วม
ในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดําเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ อย่างเหมาะสม 
             3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในชุมชนของ
ตนเอง และนําไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนอย่างยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์          3.2.1 ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และปฏิบัติหน้าที่ให้มีความยืด
หยุ่นและทันสมัย 
              3.2.2 จัดทําโครงการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ให้เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
               3.2.3 เสริมสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ตามแนวทางจิตอาสา 
                 3.2.4 เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ตํารวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
และภาคีเครือข่าย 
                 3.2.5 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจการตํารวจ เพื่อความสงบสุข ของชุมชนและสังคม
ในทุกด้าน 
                 3.2.6 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมาย 
       1. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
          3. ข้าราชการตํารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
          4. ข้าราชการตํารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กรตํารวจ 
          5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
         1. ขีดสมรรถนะของข้าราชการตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น 
         2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของข้าราชการตํารวจเพิ่มขึ้น 
         3. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจต่อการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพิ่มขึ้น 
  4. มีทรัพยากรทางการบริหารที่ทันสมัยครบถ้วนทุกภารกิจและบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
         5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์          4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสม 
คล่องตัวในการบริหารงาน และเป็นสํานักงานสมัยใหม่ (Modern Office) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม ่
กลยุทธ์          4.2.1 การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนกําลังคนที่เหมาะสม 
                   4.2.2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและ มีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร 
                   4.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนํามาใช้ได้อย่าง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
                   4.2.4 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตํารวจ 
                4.2.5 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทน ให้แก่ข้าราชการตํารวจและครอบครัว
และส่งเสริมสนับสนุนการดํารงชีพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และมี
มาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์           4.3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอด 
ความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
(Learning Organization) 
              4.3.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือหลัก
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
                    4.3.3 พัฒนาข้าราชการตํารวจ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพตํารวจและการบังคับใช้กฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
กลยุทธ์          4.4.1 ปรับระบบวิธีการทํางาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
              4.4.2 ปรับรูปแบบและวิธีการทํางานในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   ณ  จุดเดียว (One stop 
service) และมีลักษณะครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
                  4.4.3 กําหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบ   และมาตรฐาน
การปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตํารวจ 
                  4.4.4 ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดให้ทันสมัย และมุ่งสู่ผล
สัมฤทธิ์
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              4.4.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนด 
              4.4.6 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน 
         4.4.7 ตรวจสอบ  แนะนํา  ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่ของ
ทุกหน่วยในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
             4.4.๘ การป้องกันปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุให้เป็นไปด้วยความถูก
ต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ให้มคีวามทันสมัย รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
กลยุทธ์    4.5.1 เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชน ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน ให้สะดวก
และรวดเร็ว 
              4.5.2 นําระบบการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุคุกคาม ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ด้าน Cyber crime 
             4.5.3 ปรับวิธีการปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร และการบริการประชาชนให้ทันสมัย 
โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบ การทํางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
               4.5.4 จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และที่พักอาศัยให้เพียงพอ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ อย่างทันต่อ
สถานการณ์และทั่วถึง 
กลยุทธ์  4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
              4.6.2 พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันต่อ
สถานการณ์ 
             4.6.3 เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
             4.6.4ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
            ยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลทองหล่อ เป็นกรอบการดําเนินงาน ที่กําหนดทิศทางและขอบเขตขององค์กร 
ซึ่งมีสาระสําคัญที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร บังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น
ศรัทธา” เป็นเป้าหมายร่วมที่แสดงถึงเจตจํานงของข้าราชการตํารวจทุกนาย ดําเนินการตามพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ
ให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยกําหนดรายละเอียดแบ่งเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลักตัวชี้วัดเป้าหมาย หลักกลยุทธ์ ระบบ
การติดตามและประเมินผล ซึ่งกระบวนการ ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมทั้งโค
รงสร้างและระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
          1. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 
              ดําเนินการตามกระบวนการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้กําหนดกรอบการพัฒนาไว้โดยยึดการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มาเป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการบริหาร
ยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลทองหล่อ ด้วยการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปีและแผนปฏิบัติราชการประ
จําปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป
ธรรม 
          2. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 
       สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ด้นํายุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป
ธรรม ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณหน่วย มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่ง
หมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
        3. การประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ 2561 - 2580)            
รวมทั้งผลการติดตามและประเมินผล ให้ข้าราชการตํารวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนรับทราบและสามารถเข้าถึง
ข้อมูล รวมทั้งสามารถตรวจสอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ประกาศใช้ เพื่อนํา ข้อเสนอ
แนะและข้อคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
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ส่วนที่ 4. การติดตามและประเมินผล 

          1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน เป็นกระ
บวนการที่ทําให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค และผล การดําเนินงานขององค์กรว่า
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่จะนําไปกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรใน
อนาคต ตามกระบวนการ P-D-C-A โดยกําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้ 2 ระยะ ดังนี ้

          ระยะที่ 1 ติดตามผลความก้าวหน้าประจําปี เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมาย ที่กําหนด
ไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น เพื่อจะนําไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานตลอดจน
ทบทวนเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้

          ระยะที่ 2 ประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 ของยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินเมื่อครบกําหนดระยะ เวลาในกา
รนํายุทธศาสตร์ไปใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายหลักของหน่วยงานที่กําหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์สรุปผลการประเมินและนําปัญหา ข้อเสนอแนะในแต่ละปี มาแสดงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นําไปสู่การทบทวน ปรับปรุงพัฒนา กลยุทธ์ 
และแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           
           2. รายงานผลการดําเนินการไปยังหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการระดับกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สรุปผลการดําเนินการ ตามตัวชี้วัด ทั้งเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมินในภาพรวมและนําปัญหา ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลดังกล่าวเสนอ
ความเห็น ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและแจ้งหน่วยในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อ
ทราบ และดําเนินการต่อไป



แผนยุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

คําสั่ง สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 
ที่ ๓๕๖/2564 

    เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

***************************** 

                  ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ได้จัดทํายุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายรัฐบาล นั้น 
                 ดังนั้นเพื่อให้การจัดทํายุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน เป็นไปด้วยความเรียบ
ร้อยมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ที่กําหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทํา
งานจัดทํายุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาล ดังนี้ 
                   1. ผู้กํากับการ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน                          หัวหน้าคณะทํางาน 
                   2. รองผู้กํากับการจราจร สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน         รองหัวหน้าคณะทํางาน 
                   3. รองผู้กํากับการสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน                   คณะทํางาน 
                   4. รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน       คณะทํางาน 
                   5. รองผู้กํากับการสืบสวน สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน                     คณะทํางาน 
                   6. สารวัตรอํานวยการ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน       คณะทํางาน/เป็นเลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
       - ศึกษาวิเคราะห์และจัดทํายุทธศาสตร์สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
      - ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ให้แต่งตั้งคณะทํางานเพิ่มเติม หรือสั่งการให้ข้าราชการตํารวจ 
มาร่วมประชุมให้ข้อมูลตามความจําเป็นและเหมาะสม 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                 สั่ง ณ วันที่  2๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

                                              พันตํารวจเอก 

                            (ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์) 
                            ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน


