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คำนำ  
             พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้
กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ แผน
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เห็นชอบ 
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการดา้น... เพื่อชี้แจง
และทำความเข้าใจร่วมกันกับทุกหน่วยงานของรัฐ ตามนัยของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
เนื่องจากมีหน้าที่หลักในการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ มีส่วนรว่มขับ
เคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศ  
                 ในการนี้สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ ทั้ง 3 ระดับ ไดแ้ก่ แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และนโยบาย และ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการดา้นต่าง ๆ ที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้ง คำแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรส์ำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณ
การรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพื่อเปน็กลไกในการขับเคลื่อนการบริหาร ราชการของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการดำเนินงานให้บรรลุผล
สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป  
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ส่วนที่ 1  
                                              บทนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  

         สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อใหส้อดคล้องและรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อเปน็เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของสถานีตำรวจให้มีความสอดคล้องและบูรณาการการทำงานระหว่างกันอันจะนำสู่การขับ
เคลื่อนการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
          สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระรัชทายาท ผูส้ำเร็จ ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ดูแล
ควบคุมและกำกับ การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน
และ ความมั่นคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบ การ
กำหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมอบหมาย ให้สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 รับผิดชอบเป้าหมายแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ ภายในประเทศ : เป้า
หมาย คือ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และมีตัวชี้วัด “ระดับความมั่นคงปลอดภัย
ภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and Police Index (WISPI) ดีขึ้น” ซึ่งจะ
ต้องขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประสานและบูรณาการการดำเนินงาน ระหว่างหนว่ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ใหด้ำเนินงาน
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไวใ้ห้บรรลุผลสำเร็จ  
           สานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้นำเป้าหมายและแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้กรอบดำเนิน
งานตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
สภา และแผนอื่น ที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบกับสถานการณ์และแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ปัญหาการ
ก่ออาชญากรรม ทั้งในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ความรุนแรงในสังคม และครอบครัว การหลบหนีเข้า
เมือง การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน การเคลื่อนย้ายแรงงาน/แรงงานตา่งดา้ว การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการ
ทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความสามัคคี ของ คนในชาติ การเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอด
จน ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และโรค 
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อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 
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และความต้องการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ใช้ในการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างทันเวลา 
ตลอดจนเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ โดยจัดองค์กรมีความ
เหมาะสม บริหารทรัพยากรทางการบริหารให้พร้อมและเพียงพอตอ่การปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลให้มีความ
เป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กร ที่ไดร้ับการยอมรับใน
เรื่องความโปร่งใส และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปา้หมายที่กำหนด  
              ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้สายงานต่าง 
ๆ เป็นเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นระดับต่าง ๆ ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละสายงาน 
ในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้แก่ เจ้าภาพระดับยุทธศาสตร์ เจ้าภาพเป้าหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
เจ้าภาพกิจกรรม หน่วยสนับสนุนและหน่วยปฏิบัติ วางระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การ
วัดผล การดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันจะนำไปสู่ให้บรรลุเป้าหมายของประเทศต่อไป 
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ส่วนที่ 2  
ความสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการ  

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
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นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
ภายใต้การนำองค์กรของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได ้มุ่งเน้นการทำงาน ให้บรรลุ
ผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน ขับเคลื่อนนโยบายตา่ง ๆ รองรับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์  

  “เปน็องคก์รบังคับใช้กฎหมาย ที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”  
                  1) เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อำนาจหน้าที่ ตาม กฎหมาย  
             1.1 เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ เทิดพระเกียรติ และสนอง พระบรม   
ราโชบายในทุกด้าน  
                     1.2 เพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา  
                     1.3 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของ ราชอาณาจักร  
                     1.4 เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และ ประชาชน  
                2) ที่นำสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อยู่ตลอดเวลา 
ทั้งในดา้นบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี  
                    2.1 ด้านบุคลากร ข้าราชการตำรวจเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง รูเ้ท่าทันสถานการณ์ทาง สังคมที่เปลี่ยน 
แปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และคิด สรา้งสรรค์นวัตกรรม เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล  
               2.2 ด้านสิ่งอุปกรณ์  ข้าราชการตำรวจต้องมีอาวุธ  ยานพาหนะ  อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูล สารสนเทศขนาดใหญ่ 
(Big Data) เพื่อตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมี นวัตกรรมด้านสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะ
สมกับองค์กร  
                   2.3 ด้านบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่นำสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการ บริหารงานเพื่อ
นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท และมีการทำงานเป็น
ทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคตดว้ยมาตรฐานสากล  
                   ๒.๔ มีคูม่ือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจทุกสาย
งาน บอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดกำหนด แนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
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                  ๒.๕ มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับ ต่างประเทศที่สอดคลอ้ง
กับบริบทของสังคมไทย เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความตอ้งการ ของประชาชน  
               3) ในระดับมาตรฐานสากล ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมิน การปฏิบัติงาน ของเจ้า
หน้าที่ตำรวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ  
                4) ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยให้ดำเนินการดังนี้  
                  4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปรง่ใส ไดม้าตรฐาน วิชาชีพที่ สอดคลอ้ง
กับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย  
                  4.2 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่ำเสมอ และ ต่อเนื่องให้เข้าอก
เข้าใจซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน  
                  4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในดา้นความปลอดภัยในชีวิต และ  
ทรัพย์สินความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ  
                  4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม   
                  4.5  ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ  
นโยบายและแผนวา่ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 นโยบายรัฐบาล  

และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  

             สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้มุ่ง
เน้นรองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
เกี่ยวข้อง โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับ
ที่ 3 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ให้แกห่น่วยในสังกัด ซึ่งจะส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

           ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติรองรับการพัฒนาและ เสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและ
เผยแพร่ศาสตรพ์ระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระราชดำรติ่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใชอ้ย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ  

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวย ความ
ยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ และ
สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและ
ออนไลน์ พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ มุง่ใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแกไ้ขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการ
แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รองรับการดำเนินงาน เพื่อแก้ไข  
ปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การบริหารจัดการ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหา การก่อการร้าย 
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สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแกไ้ขปญัหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพ
รวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อเป้า
หมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
               ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยง
กัน (Open & Connected Government) มีความโปรง่ใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา ตรวจสอบการทำงานได ้ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ ความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการดำเนินงานให้
ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กร ที่มี
ขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ โดยจัดองค์กรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากร
ทางการบริหารให้พร้อมและเพียงพอตอ่การปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลให้มี ความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กร ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส และนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 
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กรอบการติดตามและประเมินผล  
ที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  

         การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญในการบริหารจัดการของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน อย่างยิ่ง 
เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติ ราชการว่าบรรลุ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ปจัจุบันสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ต้องรายงานผลการ ปฏิบัติงานไปยัง
กลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการทำงานไปยังกองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติ
ราชการในภาพรวมใหห้น่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผล การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่
สำคัญ ดังนี้ 

ฝ่ายอำนวยการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  รวบรวมผลการประเมินและรายงานผล

1.การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565  
    - รายงานผลการดำเนินการ ตามห้วง ระยะเวลา เพื่อแสดงการขับเคลื่อนการดำเนินการของหน่วยงานที่
สอดคล้องรองรับและบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการดำเนินการ ตามห้วง ระยะเวลา เพื่อแสดงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
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2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

                 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไดก้ำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึง 
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ (สำนักงานจเรตำรวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ) กรอกข้อมูล
ผ่าน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและ การรายงานผลการประเมินในลักษณะค่า
คะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากขอ้คำถามในแต่ละตัวชี้วัด เอกสาร
หลักฐาน จะสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ ภายนอก ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม – 
กันยายน พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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ส่วนที่ ๓ 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เหตุผลและความจำเป็น  

  
        1.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
        ตามที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และนโยบาย และ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน ต่าง ๆ ที่
สำนักงานตำรวจแหง่ชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้ง คำแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธเ์ชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการ
รายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหาร ราชการของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ
เป็นรูปธรรมต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และนโยบาย และ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการดา้นต่าง ๆ ที่
สำนักงานตำรวจแหง่ชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้ง คำแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธเ์ชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการ
รายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหาร ราชการของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ
เป็นรูปธรรมต่อไป 
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    โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลตอ่การบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการของสถานี
ตำรวจนครบาลพหลโยธิน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแหง่ชาติ  
         1. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน   (โครงการ D.A.R.E. ) (ฝ่ายป้องกัน  ปราบ
ปราม/ตชส.)  
      2. โครงการ SMART SAFTETY ZONE 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ดูแลความปลอดภัยประชาชน (ฝ่าย
ป้องกันปราบปราม)  
         3. โครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปญัหายาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง (ฝา่ยป้องกันปราบปราม/ตชส.)  
         4. โครงการโรงเรียนสีขาว  เพื่อใหส้ถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด   ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด(ฝา่ยป้องกันปราบปราม/ตชส.)  
          5. โครงการการภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง (ฝ่ายป้องกันปราบปราม/ตชส.)  
          6. โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) (ฝ่ายป้องกันปราบปราม/ตชส.)  
      7. โครงการแยกอัจฉริยะ (แยกอโศกมนตรี) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการกา้วสู่ทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety ) (ฝ่ายจราจร)  
        8. โครงการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท เพื่อให้ประชาชนที่เป็นคู่กรณีในข้อพิพาท สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยง่าย สะดวก ทั่วถึง เท่าเทียมกัน (ฝ่ายสอบสวน)  
    9. โครงการตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ (ฝ่ายอำนวยการ)  
       10. โครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อสนับสนุนการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในหนว่ยงาน (ฝ่ายอำนวยการ)  
        11.โครงการ ONE STOP SERVICE เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตำรวจ (Front Office) ในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหนา้ที่ตำรวจ  
       12.โครงการ กต.ตร.พบประชาชน เป็นสร้างความเป็นหุน้ส่วน (Partnership) ระหว่างตำรวจกับทุกภาคส่วนใน
การดูแลชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem Oriented Policing) (ฝ่ายอำนวยการ)  
        13.โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart Land) เป็นการรสกัดกั้นปริมาณยาเสพติด ที่ลักลอบนำเข้า
มาในพื้นที่ (ฝ่ายสืบสวน)  
         14.โ ครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นขยายผลเครือข่ายยาเสพติด หรือ 
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดและยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดรายสำคัญ (ฝ่ายสืบสวน) 
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ยุทธศาสตร์
เจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์

เป้าหมา
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับ
ยุทธศาสตร์

เจ้าภาพ
ตัวชี้วัด
ระดับ
ยุทธศาส

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบัน 
หลักของชาติ  

ฝ่ายอำนวยการ  1.1 ถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปอย่าง
สมพระเกียรติต้องตามพระ
ราชประสงค์  

- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระ
เกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ 
ร้อยละ 100  

ทุกฝ่าย  การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์ และ 
การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์  

1.2 คนไทยมีความจงรัก
ภักดี ซื่อสัตย์ พร้อม ธำรง
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ / สนับสนุน และเสริม
สร้างการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำริได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่
และน้อมนำ แนวพระราชดำริไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ทุกฝ่าย  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การสร้างความเข็ม แข็งให้
กับชุมชนส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในการสร้างความ
เข็ม แข็งให้กับชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้าง 
ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน และการอำนวย 
ความยุติธรรมทางอาญา  

ฝ่ายอำนวยการ  
2.1 สังคมมีความสงบ
เรียบร้อย ประชาชน มี
ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

- จำนวนคดีอาญาความผิดต่อชีวิต 
ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อน
หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

ทุกฝ่าย
1. การบังคับใช้กฎหมาย
และบริการ ประชาชน  
2. การรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว  
3. จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงานการป้องกัน
ปราบปราม 
อาชญากรรมของสถานี
ตำรวจนครบาลทองหล่อ  

- ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 *  

ทุกฝ่าย  

- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 * (ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชน 
มีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน และการบริการ)  

ทุกฝ่าย  
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2.2 ประชาชนได้รับ
การอำนวยความ
ยุติธรรม ทางอาญาและ
การบริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็วเสมอ
ภาคและเป็นธรรม  

- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การอำนวยความยุติธรรมทาง
อาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ด้านการบริการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอ
ภาค และเป็นธรรม)  
- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ด้านอำนวยความยุติธรรม)  

1. การบังคับใช้
กฎหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาที่มี 
ผลกระทบต่อความ
มั่นคง  

ฝ่ายอำนวยการ  3.1 การควบคุมฝูงชน
ตามพระราชบัญญัติ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 
2558 เพื่อให้ สามารถ
สนับสนุนภารกิจความ
มั่นคงในภาพรวม  

- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ด้านการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง  

ทุกฝ่ายทุก
ฝ่าย  

1. การบังคับใช้
กฎหมาย  

3.2 การป้องกัน ปราบ
ปราม สืบสวนผู้ผลิต 
และผู้ค้ายาเสพติด  

1.สัดส่วนการจับกุมยาเสพติด  
2.ความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการดำเนินงาน ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้า
หน้าที่ ตำรวจ  
3.ขยายผลเครือข่าย ยาเสพติด
หรือตรวจสอบ ทรัพย์สิน คดียา
เสพติด  

ฝ่ายสืบสวน  
ฝ่ายป้องกันฯ  
ฝ่ายสอบสวน  

1.การป้องกัน สืบสวน 
จับกุมผู้ผลิต ผู้ค้ายา
เสพติด  
2.การขยายผลการ
จับกุมยาเสพตติด  
3.การดำเนินการ
ทรัพย์สิน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
องค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบ
ราชการไทย 4.0  

ฝ่ายอำนวยการ  4.1 นำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ ในหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ความพึงพอใจของข้าราชการ
ตำรวจต่อการ บริหารงานของ
สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 *  

ทุกฝ่าย 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์กร เพื่อเป็น
ระบบราชการไทย 4.0  

4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับ
การยอมรับในเรื่อง ความ
โปร่งใส

ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ
หน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ A 
(85.00 – 94.99 คะแนน)  ทุกฝ่าย 

1. การป้องกันการ
ทุจริต  

- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ด้านความโปร่งใส)  ทุกฝ่าย 

- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การอำนวยความ ยุติธรรมทาง
อาญาของตำรวจ ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 (ด้านความโปร่งใส)

ทุกฝ่าย 
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แผนปฏิบัติราชการ  
(กิจกรรมตามงบ
ประมาณ)  

ตัวชี้วัด  หน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และ

แหล่งที่มาของงบประมาณ  

หลัก/ร่วม  หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับงบ  

วงเงินรวม 
(บาท)  

งบประมาณ 
แผ่นดิน (บาท)  

รายได้ 
หน่วยงาน  

กิจกรรม : การถวายความ
ปลอดภัย พระมหา
กษัตริย์และพระบรมวงศา
นุวงศ์  
- ถวายความปลอดภัย
อย่างสมพระเกียรติ ต้อง
ตามพ 

- ถวายความปลอดภัยอย่าง
สมพระเกียรติ ต้องตามพระ
ราชประสงค์ ร้อยละ 100  

ฝ่ายอำนวย
การ  

ทุกฝ่าย  - 600,000  

ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด - บาท (งบปกติของหน่วย)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย ์พระบรมวงศานุวงศ์ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ไปอยา่งสมพระเกียรติ  
ต้องตามพระราชประสงค์  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค ์ร้อยละ 100  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์  
2. การปฏิบัติทุกครั้งให้มีการประสานงานกับหน่วยราชการในพระองค์ และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด  
3. ปรับแผนการถวายความปลอดภัยใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน  
4. หัวหน้าหน่วยต้องกำกับ ดูแล อำนวยการ และตรวจสอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เข้มแข็งมาปฏิบัติภารกิจ  
มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  
5. ซักซ้อมการปฏิบัติ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับ โดยเฉพาะ รอง สว. - ผบ.หมู่ ใหเข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างถ่องแท้  
6. ปรับลดกำลังในเครื่องแบบให้เหลือ 1 ใน 3 โดยในเส้นทางให้วางกำลังในเครื่องแบบเฉพาะทางร่วม ทางแยก หรือจุด
ที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย  
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แผนปฏิบัติราชการ  
(กิจกรรมตามงบ
ประมาณ)  

ตัวชี้วัด  หน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และ

แหล่งที่มาของงบประมาณ  

หลัก/ร่วม  หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับงบ  

วงเงินรวม 
(บาท)  

งบประมาณ 
แผ่นดิน (บาท)  

รายได้ 
หน่วยงาน  

กิจกรรม : ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการสร้าง 
ความเข็มแข็งให้กับชุมชน  

- การปลูกฝังจิตสำนึกจิต
อาสาและการเผยแพร่ 
ความรู้ตามโครงการจิต
อาสาพระราชทาน ตาม
แนวพระราชดำริ  

ฝ่ายอำนวย
การ  

ทุกฝ่าย  - 24,000.-  -

-1๘- 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย ์พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / 
สนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงาน  
ตามแนวทางพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
1. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะ
ศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความ จำเป็นในการพิทักษร์ักษาสถาบันพระ
มหากษัตริย์ ให้แก่ประชาชน และสังคม  
2. นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้ม
แข็งให้แก่บุคลากรและชุมชน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ ์ 
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตรยิ์  
4. ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกสายงานตอ้งพร้อมปฏิบัติ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  
5. ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกสายงานสนับสนุนภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ  
6. การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาตอ้งมีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและจัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ โดยต้องมีการดำเนิน
การทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  
7. กรณีมีภัยพิบัติให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ และดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบจิตอาสา รวมทั้ง
รายงานข้อมูลไปยังหน่วย หรือ ตร. โดยเร็ว 8. กรณีมีเหตุภัยพิบัติร้ายแรง ให้รายงานตามลำดับชั้นจนถึงระดับ ตร. ใน
กรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยให้ร้องขอกองบังคับการตรำวจนครบาล 5 หรือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ใน
การสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช ้อุปกรณ์ และสิ่งของในการ บรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรมทาง
อาญาและความมั่นคงของประเทศ  
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ิน และ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค  
และเป็นธรรม  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1  
1. จำนวนคดีอาญาความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  
2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40  
3. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการบริการ)  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
1. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานควาร่วมและและสร้างภาคีเครือข่ายกับชุมชนเพื่อป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็น ระบบ  
2. พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ ด้านกำลังพล (สอดคล้องกับความหนาแนน่ของจำนวน ประชากรและพื้นที่) ความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง ความรูค้วามเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน และการกำหนด
แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานด้านตา่ง ๆ และการนำมาใช้ใน การปฏิบัติอย่างเป็นชัดเจน เช่น การฝึกยุทธวิธี
ตำรวจ วิธีปฏิบัติงาน วิธีการทำงานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และฝึกซ้อมแผนเผชิญ
เหตุยุทธวิธีตำรวจอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในเรื่องทีผ่่านมาเป็น กรณีศึกษา เพื่อไม่ให้
เกิดเหตุซ้ำ โดยมีการกำกับดูแลจากผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับชั้น  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบป้องกันและเพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรมได้ทันต่อสถานการณ์และตอบสนองความ
แตกต่างของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกำหนดแนวทางการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime Prevention) โดย
นำระบบฐานข้อมูลมาเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโนม้การก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ได้ ตลอดจนสภาพปัญหา
และสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ให้เกิดการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดจำนวนคดี
อาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่พำนัก
อยู่ในประเทศไทย อัตราการเกิดคดีฆา่คนตายโดยเจตนา คดีทำร้ายร่างกายสาหัส คดีปล้นทรัพย์และความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน ให้ตอบสนองรองรับกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของประเทศ  
4. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจร 
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6. ป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยกำหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัย แหล่ง
อบายมุขหรือสถานบริการที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาดา้น อาชญากรรมในระยะยาว  
7. เร่งสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มความ
ไว้ใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มากขึ้น  
8. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  

แผนปฏิบัติราชการ  
(กิจกรรมตามงบ
ประมาณ)  

ตัวชี้วัด  หน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และ

แหล่งที่มาของงบประมาณ  

หลัก/ร่วม  หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับงบ  

วงเงินรวม 
(บาท)  

งบประมาณ 
แผ่นดิน (บาท)  

รายได้ 
หน่วยงาน  

กิจกรรม : การบังคับใช้
กฎหมายและบริการ 
ประชาชน  

1. ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการให้บริการ
และ ระงับเหตุของสาย
ตรวจ  
2. จับกุมการกระทำความ
ผิดคดีความผิดที่รัฐเป็น ผู้
เสียหาย (กลุ่มคดีที่ 4)  
3. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์  
4. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกายและเพศ  
5. ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการให้บริการ 
บนสถานี (Front Office) 
และนอกสถานีตำรวจ 
(จราจร จิตอาสา พัฒนา 
สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่
ตำรวจ  

ฝ่ายอำนวย
การ  

ทุกฝ่าย  
- ๕๐,000.-  -

กิจกรรม : การรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการ 
แก่นักท่องเที่ยว  

1. การควบคุมคดีเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
2. ระดับความสำเร็จในการ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่
ติดต่อขอรับบริการ  

96,000.-  
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.2  
     1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการ
บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม)  
   2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านอำนวยความ
ยุติธรรม)  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
   1. ปรับเกลี่ยกำลังพนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ในสถานีตำรวจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับปริมาณงาน  
    2. เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน ให้มีองค์ความรู้ มาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริการประชาชนอย่างมือ อาชีพ  
       3. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสอบสวน โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของ
งานสอบสวนอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า แจ้งความคืบหนา้ และการรับคำร้องทุกข์กล่าว
โทษเพื่ออำนวยความ สะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม  
          4. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ในการทำสำนวน  
    5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  
         6. เพิ่มศักยภาพในการควบคุมการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และเจ้าหนา้ที่สนับสนุนงาน
ตำรวจ และสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของตำรวจ ทุกขั้นตอน ปิดช่องโหว่ที่จะเป็นการเอื้อต่อการ
ประพฤติมิชอบ 
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แผนปฏิบัติราชการ  
(กิจกรรมตามงบ
ประมาณ)  

ตัวชี้วัด  หน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
และแหล่งที่มาของงบประมาณ  

หลัก/ร่วม  หน่วย
ปฏิบัติ/ 
หน่วย
ขอรับงบ  

วงเงินรวม 
(บาท)  

งบประมาณ 
แผ่นดิน 
(บาท)  

รายได้ 
หน่วยงาน  

กิจกรรม : การปฏิรูป
ระบบงานสอบสวน และ
การ บังคับใช้กฎหมาย  

การรับแจ้งความร้องทุกข์ออนไลน์  
1. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
ที่ได้รับการจัดทำแล้วมาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่  
2. ความพึงพอใจของประชาชนในการ
รับแจ้งความ ร้องทุกข์ออนไลน์  
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจ
ค้น จับกุม และการสอบปากคำในการ
สอบสวน  
1. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้
ต้องหา ต่อการดำเนินมาตรการคุ้มครอง
สิทธิตามหลักสิทธิ มนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมของตำรวจ  
2. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้
ต้องหา/ ต่อมาตรการคุ้มครองสิทธิของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามหลักสิทธิมนุษยชน  
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย 
พยาน ผู้ต้องหา ต่อการได้รับการปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสม ตามหลักสิทธิมนุษยชน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
4. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเกา่
ได้  

ฝ่ายอำนวย
การ  

สอบสวน 
- -50,000 -

- กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา  

1 จำนวนคดีที่ทราบตัวคนร้าย/และ 
หรือออกหมายจับ  
2 ผลการจับกุมตามหมายจับ ไม่น้อย
กว่า 35.97  
ติดต่อขอรับบริการ  

17,400.-  

-2๒- 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน



แผนปฏิบัติราชการ  
(กิจกรรมตามงบ
ประมาณ)  

ตัวชี้วัด  หน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และ

แหล่งที่มาของงบประมาณ  

หลัก/ร่วม  หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับ
งบ  

วงเงินรวม 
(บาท)  

งบประมาณ 
แผ่นดิน (บาท)  

รายได้ 
หน่วยงาน  

กิจกรรม : การบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับ ความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย  

1.ผลการดำเนินงานตามตัว
ชี้วัดด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง
ภายใน  
2.ขอรับการสนับสนุนเครื่อง
มือ อุปกรณ์ ควบคุม  
ฝูงชน ในการชุมนุม
สาธารณะ  

ฝ่ายอำนวยการ  ทุกฝ่าย 
- -108,000 -

-2๓- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปอ้งกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถสนับสนุน
ภารกิจความมั่นคงในภาพรวม  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3  
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
                   1 นำเทโนโลยีมาใช้ในการควบคุมฝูงชน ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  
             2 กำหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และบรรเทาเหตุเดือดร้อน
รำคาญแก่ผู้อื่นซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม และกำหนด ให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบสถานที่ที่ใช้ในการ
ชุมนุมและช่วงเวลาที่มีการชุมนุม ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อให้
ประชาชนได้รับผลกระทบ จากการชุมนุมน้อยที่สุด  
                 3 จัดทำแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการ
ใช้กำลังได้ให้ใช้กำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จำเป็น รวมทั้งกรณีการเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ  
                  4 เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการส่งกำลังบำรุงให้เพียงพอและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน  
             5 ส่งเสริมให้มีการอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะใหม้ีความเป็นมืออาชีพ 
และปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน



แผนปฏิบัติราชการ  
(กิจกรรมตามงบ
ประมาณ)  

ตัวชี้วัด  
หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และ

หลัก/ร่วม  หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับ

วงเงินรวม 
(บาท)  

งบประมาณ 
แผ่นดิน (บาท)  

รายได้ 
หน่วยงาน  กิจกรรม : การป้องกัน 

ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต 
และผู้ค้ายาเสพติด  

1.สัดส่วนการจับกุมยาเสพ
ติด  
2.ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการดำเนินงาน 
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ  
3.ขยายผลเครือข่าย ยาเสพ
ติดหรือตรวจสอบ ทรัพย์สิน 
คดียาเสพติด  

ฝ่ายอำนวยการ  ทุกฝ่าย 
- - -

กิจกรรม : การสกัดกั้น 
ปราบปราม การผลิต การ
ค้ายาเสพติด  

การรสกัดกั้นปริมาณยาเสพ
ติด เปรียบเทียบกับปริมาณ
ยาเสพติดที่จับกุมเปรียบ
เทียบปีงบประมาณที่ผ่านมา  

ฝ่ายอำนวยการ  ทุกฝ่าย 

กิจกรรม : การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับโรงเรียนประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา
หรือ เทียบเท่า  

1. จำนวนประชากรวัยเสี่ยง
สูงได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติด  
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้า
ร่วมโครงการตำรวจ 
ประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 
1 โรงเรียน)  

ฝ่ายอำนวยการ  ทุกฝ่าย 

-2๔- 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีขึ้น  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษบรรลุเป้า
หมาย ร้อยละ 100  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
1. การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด  
           1.1 ป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  
           1.2 สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ทั้งในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้าน ชุมชน  
           1.3 สร้างการเป็นอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน  
           1.4 เพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน



แผนปฏิบัติราชการ  
(กิจกรรมตามงบ
ประมาณ)  

ตัวชี้วัด  หน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และ

แหล่งที่มาของงบประมาณ  

หลัก/ร่วม  หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับ
งบ  

วงเงินรวม 
(บาท)  

งบประมาณ 
แผ่นดิน (บาท)  

รายได้ 
หน่วยงาน  

กิจกรรม : การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้าน 
สวัสดิการที่พักอาศัย  

ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการจัดสวัดิการที่พัก
อาศัยให้กับข้าราชการ
ตำรวจในสังกัด  

ฝ่ายอำนวยการ  ทุกฝ่าย 
- - -

-2๕- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0  
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ข้าราชการตำรวจมีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่  
มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคลคล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
1. ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
2. จัดฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการตำรวจให้ครอบคลุมทุกตำแหน่งและสายงาน ต่อเนื่องตลอดการรับราชการ ให้มีความเชี่ยวชาญในด้าน
วิชาชีพตำรวจและ การบังคับใช้กฎหมาย  
3. ส่งเสริมการสรา้งความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน  
4. พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ของข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล  
5. พิจารณาบำเหน็จความชอบข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)  
6. ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเกง่ ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในองค์กร  
7. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตำรวจ  
8. เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ขา้ราชการตำรวจและครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการดำรงชีพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน



แผนปฏิบัติราชการ  
(กิจกรรมตามงบประมาณ)  ตัวชี้วัด  หน่วยรับผิดชอบ

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และแหล่ง
ที่มาของงบประมาณ  

หลัก/ร่วม  หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับ
งบ  

วงเงินรวม 
(บาท)  

งบประมาณ 
แผ่นดิน (บาท)  

รายได้ 
หน่วยงาน  

กิจกรรม : การป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

1. ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐ ไม่น้อยกว่าระดับ A 
(85.00-94.99)  
- จำนวนเรื่องการดำเนินการ
ทางวินัยที่ จต.  
สั่งการได้รับการตรวจเร่งรัด
แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50  
- จำนวนข้าราชการตำรวจที่
บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้รับการลงโทษทางวินัย 
ร้อยละ 100  
- จำนวนข้าราชการตำรวจที่
กระทำผิดฐานทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ได้รับการ
ลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100  

ฝ่ายอำนวย
การ  

ทุกฝ่าย 
- - -

-2๖- 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.2  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ ไม่นอ้ยกว่าระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน)  
2. สัดส่วนข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 20  
3. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ดา้นความโปร่งใส)  
4. ความเชื่อมั่นของประชาชนตอ่การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * (ดา้นความโปร่งใส)  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
1. กำหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันการทุจริต และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตำรวจ  
2. ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหนว่ยในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความถูก
ต้องมีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 4  

แนวทางการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล  
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
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แนวทางการขับเคลื่อน  
การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  

ตามแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แนวทางการขับเคลื่อน  
              สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้กำหนดแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดการ ขับเคลื่อนไปสูก่าร
ปฏิบัติและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  
              1.การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
              2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในสายงานต่าง ๆ  
              3.การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ไปสู่การปฏิบัติ  

แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
              1. การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหง่ชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                  1.1. การจัดทำรายละเอียด : ฝ่ายอำนวยการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ใน  
แต่ละกลยุทธ์ที่หน่วยรับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด  
                  1.2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จำนวน 2 ครั้ง คือ รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน  

*****************  
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คำสั่งสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  
ที่ 3๕๗/๒๕๖๔  

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

--------------------------------  
          ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง 
และรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก ่ แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และนโยบาย และแผนระดับ
ชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้งคำแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักความสัมพันธเ์ชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่าย
ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหาร ราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อ
ไป นั้น  
             ดังนั้นเพื่อให้การการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสถานี  
ตำรวจนครบาลพหลโยธิน เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้  
             1. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                                   หัวหน้าคณะทำงาน  
             2. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน        รองหัวหนา้คณะทำงาน  
             3. รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                    คณะทำงาน  
             4. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                       คณะทำงาน  
             5. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                      คณะทำงาน  
             6. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                          คณะทำงาน/เป็นเลขานุการ  
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              หน้าที่ความรับผิดชอบ  
                - จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธท์ี่หน่วยรับผิดชอบ ตาม
ระยะเวลาที่ กำหนด  
                - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  
                - ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม หรือสั่งการให้ข้าราชการตำรวจมา
ร่วมประชุมให้ข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม  
             
                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
           
                                 สั่ง ณ วันที่    ๒๗   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  
                              
                                                   พันตำรวจเอก  
                                                                     ( ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์ )  
                                                          ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
 


