
สถานตีาํรวจนครบาลพหลโยธนิ
PhahonYothin Police Station

นโยบายการบรหิารกาํลงัพล

พนัตํารวจเอกชิศณุพงศ ์สริุยานนท์

ผูก้าํกบัการสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน

นครบาลใส่ใจ เพื/อความปลอดภยัของ

“ประชาชน”



บทบาทหนา้ท ี(โดยท ั(วไปของงานกาํลงัพลมดีงัต่อไปน ี:

1. ปรับเกลี*ยกาํลงัพลใหเ้ป็นระบบ ใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงานของแต่ละสายงาน

2. ประชุมกาํชบั สั*งการเกี*ยวกบัการปฏิบติัตามระเบียบ วนิยักฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง

3. กาํหนดบทบาทหนา้ที*ของแต่ละสายงาน ตามนยัคาํสั*งสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ที* 537/2555 และคาํ 

สั*งที* 538/2555ลง วนัที* 27 กนัยายน 2555 และใหช้ดัเจน

4. มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของกาํลงัพล

5. ควบคุม กาํ กบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจในสงักดั เพื*อให ้

สามารถปฏิบติังานเตม็ความสามารถและเป็นไปตามเป้าหมาย

6.ส่งเสริมคุณธรรม และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ

สถานตีาํรวจนครบาลพหลโยธนิ นโยบายการบรหิารกาํลงัพล



ด้านพฒันากาํลงัพล
สถานตีาํรวจนครบาลพหลโยธนิ

นโยบายการบรหิารกาํลงัพล

การพฒันากาํลงัพล คือ การกระตุน้ใหข้า้ราชการตาํรวจในสงักดัสถานีตาํรวจนครบาลพหลโยธิน ปฏิบติั

หนา้ทีCตามระเบียบ คาํ สัCง กฎหมายอยา่งเคร่งครัด ดว้ยความขยนัหมัCนเพียร ซืCอสตัย ์สุจริต มีพลงัใจ ในการ

ทาํงานอาจทาํ ไดโ้ดยการเลืCอนยศ การพิจารณาความดีความชอบเลืCอนขัMนเงินเดือน การเสนอขอพระราชทาน

เครืCองราชอิสริยาภาณ์ การพฒันากาํลงัพลดา้นวชิาการ การส่งเสริมการลาศึกษาต่อ การอบรม การสมัมนา

การประชุมปรึกษาหารือ การวจิยั การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นตน้

1. การขอเลืCอนยศ ปฏิบติัตาม กฎ ก.ตร. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตัMงยศ พ.ศ. ๒๕๕๔

2. การเลืCอนขัMนเงินเดือน ปฏิบติัตาม กฎ ก.ตร. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาเลืCอนขัMนเงิน



ด้านบรหิารกาํลงัพล
สถานตีาํรวจนครบาลพหลโยธนิ

นโยบายการบรหิารกาํลงัพล

การดาํเนินการวางแผนการสรรหากาํลงัพลเพืCอมาปฏิบติังานตามภารกิจ หนา้ทีCรับผดิชอบของขา้ราชการตาํรวจในระดบัสถานีตาํรวจทดแทนตาํ แหน่งวา่ง

1. การสรรหากาํลงัพล ใหป้ฏิบติัหนา้ทีCตามสายงานต่าง ๆ มีวธีิการสรรหาใหไ้ดก้าํ ลงัพลทีCเหมาะสมกบังาน มีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกโดยทัCวไป คือ

1.1 คดัเลือกกาํ ลงัพลทีCมีรับผดิชอบ มีระเบียบ วนิยั เสียสละ และมีความรักในสายงานนัMน ๆ

1.2 คดัเลือกกาํ ลงัพลทีCมีความสามารถ ซึC งแบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คือ ความสามารถทัCวไปและความสามารถเฉพาะ

2. การส่งเสริมการแต่งตั4ง โยกย้าย อย่างถูกต้องเป็นธรรม

2.1 จดัทาํแผนกรอบกาํลงัอตัราวา่งหรือแนวทางเพืCอใชใ้นการสนบัสนุนกาํลงัพลทีCจะสมคัรขอรับการแต่งตัMง มาทดแทนตาํ แหน่งทีCวา่ง

3. การบํารุงรักษากาํลงัของสถานีตาํรวจตามคาํสัCงสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ทีC 1212/2537 ลง 1 ตุลาคม 2537 ไดว้างแนวทางใหผู้บ้งัคบับญัชา ใหมี้หนา้ทีCกาํ กบัดูแล

ระเบียบวนิยั ความประพฤติและทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่งใกลชิ้ด เพืCอเป็นการบาํรุงขวญัและกาํ ลงัใจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามความเหมาะสม ดงันีM .-

3.1 คอยกาํกบัดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีCมีอาการซึมเศร้า เสีCยงต่อการก่ออตัวนิิบาตกรรมหรือติดการพนนั ยาเสพติด ปัญหาชูส้าว โรคพิษสุราเรืMอรัง หรือโรคประจาํ 

ตวัอืCนๆ

3.2 คอยกาํกบัดูแล เกีCยวกบัสถานะทางการเงิน และมาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญกาการถูกฟ้องร้องเรืCองหนีM สิน

3.3 กาํกบัดูแลเกีCยวกบัสวสัดิการต่าง ๆ เช่น สวสัดิการอาหารากลางวนั ทุนการศึกษาบุตร

3.4 กาํกบัดูแลเกีCยวกบัสวสัดิการเกีCยวกบัอาคารบา้นพกัของทางราชการ

3.5 ส่งเสริมใหป้ระกอบอาชีพเสริม



 
 

 
ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

เรื่อง นโยบายการบริการกำลังพล สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
 

-------------------------------- 
ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน 

ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรข้าราชการตำรวจอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกหน่วย 
และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือ
กำหนดเป้าหมายขององค์กร ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารกำลังพลไว้ 2 ด้าน ประกอบด้วย 
 
ด้านที่ 1 นโยบายด้านการบริหารกำลังพล  

1.) ส่งเสริม สนับสนุนการโยกย้ายที่เป็นธรรม โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ องค์กรเป็นสำคัญ  
2.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการที่มีผลการ ปฏิบัติดีเด่นเป็นที่

ประจักษ์ และความสามารถเชิงสมรรถนะ  
3.) การพิจารณาความดี ความชอบ พิจารณาตามหลักคุณธรรม ความโปร่งใส  
4.) กำหนดบทบาทหน้าที่ของกำลังแต่ละสายงานให้ชัดเจน  

 
ด้านที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนากำลังพล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

1.ส่วนที่ 1 การพัฒนาบุคลากร มีเป้าหมาย ดังนี้  
1.1 ฝ่ายอำนวยการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงิน 

การบัญชี  
1.2 ฝ่ายจราจร มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังพลความรู้ เกี่ยวกับระบบการ

บริหารจัดการใบสั่งออนไลน์ (PTM)  
1.3 ฝ่ายป้องกันปราบปราม มุ่งเน้นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกำลังพล ให้มีความรู้ 

ความชำนาญ และทักษะ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
1.3.1 ฝึกทบทวนเพื่อเพ่ิมทักษะ ความชำนาญในการใช้ปืนไฟฟ้า  
1.3.2 การตรวจจุดเสี่ยงจุดลอ่แหลม ด้วยเทคโนโลยี (จุดตรวจ QR Code)  

 
 

/1.4 ฝ่ายสืบสวนฯ 
 

 
 

1.4 ฝ่ายสืบสวน มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนด้วยเทคโนโลยี 
(กล้อง CCTV)  

1.5 ฝ่ายสอบสวน มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้าน  

1.5.1 การรับแจ้งความออนไลน์  

1.5.2 การสอบสวนในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ส่วนที่ 2 การพัฒนาสถานที่ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้  
2.1 ปรับปรุงห้องรับแจ้งความร้องทุกข์  
2.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทุกฝ่าย  
2.3 ปรับปรุงห้องประชุม  
2.4 ปรับปรุงร้านอาหารสวัสดิการ  
2.5 ปรับปรุงอาคารบ้านพักของทางราชการ  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

    พันตำรวจเอก 
( ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ) 

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



นโยบายการบริหารกำลังพล 
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทนำ 

ในปัจจุบันที่สภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการ เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เว้นแม้แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาองค์กร เพ่ือ
รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาตามลำดับ แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านทรัพยากรรวมถึงงบประมาณ ทำให้ทุกองค์กรหัน
มาให้ความสำคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสามารถทำได้
ด้วยวิธีการได้หลายวิธีการ แต่วิธีการที่เป็นที่ยอมรับ และใช้ทรัพยากรไม่มาก ก็คือ การพัฒนาคนขององค์กรให้เป็น
บุคคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง ดังนั้น สถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน จึงให้ความสำคัญของการพัฒนากำลังพลในสังกัด ให้เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ มีทักษะและความสามารถ
ที่สูงขึ้น มีผลงานเพ่ิมขึ้นและดีขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จึงกำหนดนโยบายการบริหารกำลังพล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

นโยบายการบริหารกำลังพล 
ด้านการบริหารกำลังพล  

1.) ส่งเสริม สนับสนุนการโยกย้ายที่เป็นธรรม โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร
เป็นสำคัญ  

2.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการที่มีผลการ
ปฏิบัติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และความสามารถเชิงสมรรถนะ  

3.) การพิจารณาความดี ความชอบ พิจารณาตามหลักคุณธรรม ความโปร่งใส  
4.) กำหนดบทบาทหน้าที่ของกำลังแต่ละสายงานให้ชัดเจน  

 
 
นโยบายการบริหารกำลังพลสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

 

 

 
 
 
 
 

-2- 
 
 

1.การส่งเสริม สนับสนุนการโยกย้ายที่เป็นธรรม  
การโยกย้ายต้องคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการและการพัฒนาข้าราชการ

ตำรวจเป็นหลัก และจะต้องไม่กระทำโดยมีอคติหรือเจตนากลั่นแกล้งข้าราชการตำรวจผู้ถูกย้าย ให้ได้รับ ความ
เสียหาย ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใดให้พิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้  

1.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๑  
2.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
3.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร ถึงจเรตำรวจ

แห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549  
2.การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม โปร่งใส โดยยึดหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามหนังสือ 

ตร.ที่ 0009.26/ว 66 ลง 25 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการตำรวจ  

3.การพิจารณาความดี ความชอบ  
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่
2) พ.ศ.2553 และในการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์
การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือนร่วมงาน สมควรได้รับการยกย่อง โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ดังนี้.-  

4.1 การครองตน  
4.2 การครองคน  
4.3 การครองงาน  
4.4 ผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์  

4.การกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละสายงาน  
กำหนดบทบาท หน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด 

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ โดยยึดถือตามนัยคำสั่งกรม
ตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ตุลาคม 2537 ,คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 537/2555 ลง วันที่ 27 
กันยายน 2555 และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 538/2555 ลง วันที่ 27 กันยายน 2555  
นโยบายการบริหารกำลังพลสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
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ด้านการพัฒนากำลังพล  
การพัฒนากำลังพล หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ

และทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที ่ดีขึ ้น เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น ปฏิบัติงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์  

1. บุคลากรของหน่วย มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่  
2. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  

 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม การพัฒนากำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2565 

สายงาน ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 
1.อำนวยการ  การพัฒนาบุคลากร 1.การจัดซื้อจัดจ้าง  

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่การเงินการ
บัญชี  

2.ป้องกันปราบปราม  การพัฒนาบุคลากร 1.ฝึกทบทวนการใช้ปืนไฟฟ้า  
2.จุดตรวจ QR Code  

3.จราจร  การพัฒนาบุคลากร 1.ระบบการบริหารจัดการใบสั่งออนไลน์ (PTM)  
4.สืบสวน  การพัฒนาบุคลากร 1.เทคนิคการสืบสวนโดยการใช้เทคโนโลยี  

กล้อง วงจรปิด (CCTV)  
5.สอบสวน  การพัฒนาบุคลากร 1.ระบบการรับแจ้งความออนไลน์  

2.เพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนในคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 


