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กัด ในด้านงบประมาณ รูปแบบการปฏิบัติงานที่ต้องรักษาระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing) และ 
มาตรการ เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลการดําเนินงาน ในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุ
ตาม วัตถุประสงค์ที่วาง สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง จึงได้สรุปประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพื่อ นําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและภาพรวมของสํา
นักงาน ตํารวจแห่งชาติต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคง ภายในประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข
    เป้าหมาย : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงปลอดภัย
    ตัวชี้วัด : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 
งบประมาณ : 1,988,502.35.-บาท

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.1 ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
       แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                    ตัวชี้วัด              ผลการดำเนินการ               งบประมาณ

1.โครงการ ถวายความปลอดภัยองค์ พระมหา
กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อ เสด็จออก
นอกเขต พระราชฐานหรือที่ประทับ

ร้อยละความสําเร็จการ ปฏิบัติการถวาย ความ 
ปลอดภัย องค์ระมหากษัตริย์ และ พระบรม
วงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จ ออกนอก เขตพระราชฐาน
หรือที่ ประทับเป็นไป อย่างสมพระเกียรติ ต้อง
ตามพระราช ประสงค์ ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติ ตามกํา
หนดการหรือ หมายการเสด็จฯ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเส้นทางเสด็จฯ และตั้ง
ศูนย์ กอร. เพื่อให้ สามารถประสานงานกับ
หน่วยต่างๆ ได้ ตลอดภารกิจ
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการถวายความ ปลอดภัย
องค์ พระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์ 
เมื่อเสด็จออกนอกเขต พระราชฐานหรือที่
ประทับ
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการถวาย ความ
ปลอดภัยองค์ พระมหากษัตริย์และ พระบรม
วงศานุวงศ์ เมื่อเสด็จออกนอก เขตพระราชฐาน
หรือที่ประทับเป็นไป อย่างสมพระเกียรติต้อง 
ตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 ครบทุกหมา
ยกําหนดการ เสด็จฯ

254,400

2.ทบทวน และซักซ้อมแผนการ ปฏิบัติ แผนการ
เผชิญเหตุด้านการ รักษาความ ปลอดภัย

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา ทบทวน และซัก
ซ้อมแผนการ ปฏิบัติแผนการเผชิญ เหตุด้าน 
การรักษาความปลอดภัย

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา ทบทวน และซัก
ซ้อมแผนการ ปฏิบัติแผนการเผชิญ เหตุด้าน 
การรักษาความปลอดภัย

               -
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                 ผลการดำเนินการ                   งบประมาณ

1.สร้างจิตสํานึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์
1.1 รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง จิตสํานึก
ของ
ประชาชนให้มีความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย

รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง จิตสํานึก ของ
ประชาชนให้ มีความจงรักภักดีต่อ สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ข้อมูล 
และปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนงาน/มาตรการ/ 
โครงการ สร้าง จิตสํานึกต่อสถาบัน พระ
มหากษัตริย์ฯ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาค
เอกชน เพื่อหา แนวทางการปฏิบัติตาม
โครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามแผนของ
โครงการ สร้าง จิตสํานึกต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย

                -

1.2 รณรงค์สร้างจิตสํานึกและ ค่านิยมโดย
ชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
จงรักภักดีต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย

รณรงค์สร้างจิตสํานึกและ ค่านิยม โดย 
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความ 
จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จํา
นวน 8 ชุมชน

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย และ
ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และสภาพ 
ปัญหาของชุมชน ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผน
งาน/มาตรการ/ โครงการ สร้างจิตสานึกต่อ 
สถาบัน พระมหากษัตริย์ฯ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมร่วมกับหน่วยปฏิบัติ เพื่อ
กําชับการ ปฏิบัติตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามแผนของ
โครงการ สร้าง จิตสํานึกต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์

              -

2.โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ เทิดทูน
สถาบัน พระมหากษัตริย์

จํานวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อ เพื่อ เสริม
สร้างจิตสํานึกของ ประชาชนให้มี ความ
จงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหา กษัตริย์ ไม่
น้อยกว่า 12 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และ
สภาพปัญหา ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ทบทวนการดํา เนินการที่ ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนงาน/โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่
เกี่ยวข้อง

             -
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 เป้าหมาย : คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 ตัวชี้วัด : -
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 น้อมนําศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ดําเนินการและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

         แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด               ผลการดำเนินการ                    งบประมาณ

 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนของข้าราชการตํารวจมี การน้อม 
นําหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมา 
เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการใน ครัว
เรือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนที่ 1 กําาหนดแผนงานตามโครงการ 
เศรษฐกิจ พอเพียงสําหรับครัวเรือน
ข้าราชการ ตํารวจในสังกัด (120 ครัวเรือน)
ขั้นตอนที่ 2 อนุมัติโครงการเศรษฐกิจ พอ
เพียง และ ดําเนินการตามโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการปฏิบัติ 
รอบ ๖, ๑๒ เดือน

           -

         แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด              ผลการดำเนินการ                     งบประมาณ

จัดทําแผนการดําเนินการ ขับเคลื่อนและ
สนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราช ดําริ (จิตอาสาพัฒนา จิต
อาสาภัยพิบัติ จิตอาสา เฉพาะกิจ)

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา แผนการ 
ดําเนินการ ขับเคลื่อน และสนับสนุน 
โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนว 
พระราชดําริ (จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัย 
พิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ)

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อกํา
หนดแนวทาง ในการจัดทําแผนการ ดําเนิน
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ตาม 
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว พระ
ราชดําริ ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติจัดทํา
โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อ ขับเคลื่อน
และสนับสนุน โครงการจิตอาสา
พระราชทานตาม แนวทาง พระราชดําริ
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามโครงการ/ 
กิจกรรมต่างๆ ที่ ได้รับอนุมัติ จาก ตร.

            -
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและภัยคุกคามของชาติ
         เป้าหมาย : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
         ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตํารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา สถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง* ของรัฐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการข่าว

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                 ผลการดำเนินการ                       งบประมาณ

ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ ดําเนินการตาม 
แนวทางอาสา จราจร

ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนและ 
สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทาง อาสา
จราจร

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ ข้อมูล และ
สภาพปัญหา จากการปฏิบัติที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนการ จัดการจราจรตามโครงการ
อาสาจราจร

         -

           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                         ตัวชี้วัด                  ผลการดำเนินการ                        งบประมาณ

โครงการสืบสวนหาข่าวและ ปราบปราม 
ชาวต่างชาติที่เป็นภัยต่อ ความมั่นคง

สืบสวน ตรวจสอบ ติดตามบุคคล ตามเลข 
คดีสืบสวน ไม่น้อยกว่า 10 ราย

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 
สืบสวนหาข่าว ขั้นตอนที่ 2 กําหนดพื้นที่เปา้ 
หมาย และลงพื้นที่ ขั้นตอนที่ 3 จัดเก็บฐาน
ข้อมูลบุคคล กลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
- สืบสวน ตรวจสอบ เพื่อนําไปสู่การ จับกุม 
หรือสกัดกั้น การทํากิจกรรมต่างๆ จํานวน 
22 ราย

          -
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
             แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          ตัวชี้วัด                   ผลการดำเนินการ                       งบประมาณ

โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มี
อิทธิพล และกลุ่มชาติ พันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด

ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด หรือ ตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติด ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 
50

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการสลายโครงสร้าง
เครือข่ายผู้มี อิทธิพล
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการขยายผลเครือข่าย 
ยาเสพติด ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมผลการดําเนินการ
ปฏิบัติ และรายงาน ผล

28,000

ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด เกี่ยวกับยา 
เสพติด ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดแผนงาน/มาตรการ/
โครงการในการ ดําเนินคดีกับผู้กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขั้นตอนที่ 2 
ชี้แจง กําชับ แนวทางการปฏิบัติให้แก่ เจ้า
หน้าที่ทราบ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินคดีกับผู้กระทํา ความผิด
เกี่ยวกับ ยาเสพติด
ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมผลการดําเนินการ
ปฏิบัติ และรายงาน ผล

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของ 
ประชาชนต่อการดําเนินงาน ป้องกัน ปราบ
ปรามยาเสพติดของ เจ้าหน้าที่ ตํารวจไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจาก
รายงานผลการ จับกุม ประเมินระดับความ
สําเร็จ ของการดําเนินงานใช้จ่าย งบ
ประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาเพื่อ
เป็นข้อมูล ใน การพิจารณาทบทวนการกํา
หนดขอบเขต และปรับปรุง แบบสอบถาม

แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น 
และ เคมีภัณฑ์ - โครงการบริหารจัดการ
สกัด กั้นยาเสพ ติดพื้นที่ชายแดนและ พื้นที่
พักคอย Heart Land

สกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ของปริมาณยาเสพ ติดที่จับกุมได

ขั้นตอนที่ 1 สํารวจ วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพ
ปัญหา และ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่
ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนงาน/มาตรการใน 
การสกัดกั้นยา เสพติด

58,300
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            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          ตัวชี้วัด                  ผลการดำเนินการ                         งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจง กําชับ แนวทางการ 
ปฏิบัติให้แก่ เจ้าหน้าท

ขั้นตอนที่4ดําเนินการสกัดกั้นยาเสพติดใน
พื้นที่เปา้หมาย ขั้นตอนท่ี 5 อยู่ระหว่างการ
รวบรวมผลการ ดําเนินการจาก หน่วย
ปฏิบัติและรายงานผล

แผนงานสร้างการรับรู้และ ภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติด -โครงการการศึกษาเพื่อ ต่อต้านการใช้
ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย

จํานวนประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 - 29 
ปี) ตามเปา้ หมายของแผน มีการสร้าง 
ภูมิคุ้มกัน 100 คน

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดแผนงาน/โครงการ การ
ศึกษาเพื่อ ต่อต้านการใช้ยาเสพติด ใน
นักเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ครูตํารวจ D.A.R.E./ผลิตสื่อ
ประกอบการศึกษา ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการ
อบรมนักเรียน ตามหลักสูตร/จัด กิจกรรม
เครือข่าย นักเรียน
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมผล การดําเนินการจาก
หน่วยและ รายงานผล

28,100

-โครงการตํารวจประสาน โรงเรียน (1 
ตํารวจ 1 โรงเรียน)

โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วม โครงการ 
ตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 
โรงเรียน) จํานวน 2 แห่ง

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนเปูาหมายเพื่อ 
เข้าร่วม โครงการ
ข้ันตอนที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สภาพ 
ปัญหา ของ โรงเรียนเป้าหมาย
ข้ันตอนที่ 3 กําหนดแผนงาน/กิจกรรม ตาม
โครงการตํารวจ ประสานโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (คู่มือ
ตํารวจประสาน โรงเรียน)

2,140

แผนงานการเสริมสร้างภาพ แวดล้อม เพื่อ
การ ป้องกันยาเสพติด
- โครงการที่ดําเนินงานชุมชน ยั่งยืนเพื่อ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด

พื้นที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพ ติดเกิด การ
จัดการเพื่อเสริมสร้าง ให้มีพื้นท่ี ปลอดภัย 
(จํานวน 12 ชุมชน)

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคัดเลือกชุมชนมีปัญหา
การแพร่ ระบาดยาเสพติด
ขั้นตอนที่2กำหนดแผนงานโครงการดำเนิน
การเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

38,350
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.4 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการหลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3.1.5 เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาต

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                         ตัวชี้วัด                   ผลการดำเนินการ                     งบประมาณ

-การตรวจสอบ ควบคุมคนต่าง ด้าวที่พํานัก
อยู่ใน ราชอาณาจักร
-สืบสวน ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมผู้
ลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง และคนต่างด้าวที่
ไม่พึงปรารถนา ผิดเงื่อนไขการอนุญาตให้ 
อยู่ใน ราชอาณาจักร หรือกระทําผิดตาม 
กฎหมายอื่น
- โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลัก
ดัน และส่งกลับแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองกลับ ออกไป นอกราชอาณาจักรประจํา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการจับกุมคนต่าง ด้าวผิดกฎหมาย ไม่ 
น้อยกว่า ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ 
สภาพปัญหา ปัจจุบัน แลการดําเนินการ ที่
ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมาตรการ/แผนงาน/ 
แนวทางการ ดําเนินการโครงการสืบสวน 
ปราบปราม จับกุม แรงงานต่าง ดา้ วตาม 
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
ขั้นตอนที่ 3 ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าว 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.64 จํานวน 112 
ราย

58,820

           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                           ตัวชี้วัด                     ผลการดำเนินการ                        งบประมาณ

1.ป้องกันปราบปรามและดําเนินคดี เกี่ยว
กับการ กระทําความผิดการค้ามนุษย์
1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ป้องกัน ปราบปรามและดําเนินคดี เกี่ยวกับ
การกระทํา ความผิดการค้ามนุษย

- จํานวนผู้กระทําผิดในคดีค้ามนุษย์และ 
ความผิด ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 75

พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการตรวจเพื่อป้องกัน 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 75

ขั้นตอนที่ 1 ลงข้อมูลผลการปฏิบัติในระบบ 
EAHT เป็น ประจําทุกเดือน ตามระยะเวลา 
ที่กําหนด ขั้นตอนที่ 2 จัดเก็บข้อมูล รวบรวม
ผลการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 สรุปผล การ
ปฏิบัติรายเดือนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย
มาตรฐาน (ร้อยละ 75 จํานวนผู้กระทําความ
ผิด)

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหน่วย
ปฏิบัติส่งผลการ ปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 จัดเก็บข้อมูล รวบรวมผลการ
ปฏิบัต

             -
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กลยุทธ์ย่อย 1.3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

              แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          ตัวชี้วัด                    ผลการดำเนินการ                           งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติรายเดือนให้ 
ผู้บังคับบัญชา ทราบ การตรวจพื้นที่เสี่ยง 
ต.ค.63 - ก.ย.64 รวม 50 ครงั้ เป็นไปตาม
เปูาหมายตามมาตรฐาน (ร้อยละ 75 จํานวน 
การตรวจพื้นที่เสี่ยง ต้องไม่น้อยกว่า 360 
ครั้ง)

ป้องกันปราบปรามการกระทํา ความผิด
เกี่ยวกับ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- โครงการป้องกันปราบปรามการ กระทํา
ความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรม ทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ทางด้าน ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

จับกุมผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญา 
กรรมทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ขั้นตอนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้
บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน
ขั้นนตอนที่ 2 สรุปผลการ ปฏิบัติในภาพ
รวมเสนอ ผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติรอบ 6 และ 
12เดือน

             -

           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด                   ผลการดำเนินการ                   งบประมาณ

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุใน สถานการณ์ต่าง ๆ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม 
แผนมาตรการ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารเหตุการณ

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการฝึกทบทวนซัก
ซ้อมแผนเผชิญ เหตุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การปฏิบัติจริง
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลการซักซ้อมแผน
เผชิญเหตุ เพื่อนํา ข้อมูลไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
(ไม่สามารถจําทําโครงการได้เนื่องจาก
สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อโค
วิค-19)

           -
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
     เป้าหมาย : ประชาชนได้รับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 
     ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
             2.1 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตํารวจ(จราจรจิตอาสาพัฒนาสายตรวจ) 
                    จากเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 *
             2.2 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอํานวย ความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4.1. รักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          ตัวชี้วัด                 ผลการดำเนินการ                          งบประมาณ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ รักษา
ความ ปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก
แก่ นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล งาน
ประเพณีและ วัฒนธรรม

- ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน 
ชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่อง เที่ยว
ชาวต่างชาติ ไม่เกิน 5 คดี/ นักท่องเที่ยว
หนึ่งแสนคน

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลสถิติจํานวน คดี
อาญาเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน 
ในกรณีที่เกิดกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ
จาก โดยจํานวนคดี ที่เกิดขึ้นกับนักท่อง
เที่ยว ชาวต่างชาติ จํานวน - คดี
ขั้นตอนที่ ๒ เก็บข้อมูลสถิติ จํานวน นักท่อง
เที่ยว ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพื้นท

86,100

2. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการ แข่งขันด้านความปลอดภัยของนัก
ท่องเที่ยวของ ประเทศไทย

-ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน ชีวิต 
และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ นักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติ ไม่เกิน 5 คดี/ นักท่องเที่ยวหนึ่ง
แสนคน

ในกรณีที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
โดยจํานวนคดีที่ เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติ
ขั้นตอนที่ ๒ เก็บข้อมูลสถิติ จํานวน นักท่อง
เที่ยว ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
เป้าหมาย : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสังคมมีความสงบเรียบร้อย
ตัวชี้วัด : 1.1 จํานวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง
                   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
             1.2 อัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ไม่เกิน 3.0 ราย ต่อประชากรแสนคน (WISPI)
             1.3 จํานวนคดีทําร้ายร่างกายสาหัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 2 คดี (WISPI) 
             1.4 ร้อยละของคดีปล้นทรัพย์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (WISPI) 
             1.5 ระดับความสําเร็จในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
             1.6 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 (WISPI)
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                   ผลการดำเนินการ                       งบประมาณ

1.แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของ 
ตร. ปี 2564 “พิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใย
ประชาชน”
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 
อาชญากรรม (งานควบคุมและ จัดสาย
ตรวจ)
-การปรับปรุงและใช้ประโยชน์ จากนาฬิกา 
อาชญากรรม

- ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขต 
เทศบาล 5 นาทีและนอกเขต เทศบาล 15 
นาท

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และ 
ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ตาม
แผนป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติทราบ
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน 
ปอ้ งกัน ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. 
ปี 2564
(งานควบคุมและจัดสายตรวจ)

4,860,820

-การปอ้ งกันเชิงรุก การวางแผน การ
ควบคุมการ กําหนดแผนการตรวจ และการ
จัดสายตรวจ

ระยะเวลาในการไปถึงที่เกิดเหตุ ในเขต 
กรุงเทพมหานคร รัศมี 3 กม. ใช้เวลา

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และ 
ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติที่ผ่านมา
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           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด                   ผลการดำเนินการ                      งบประมาณ

5 นาที รัศมี 5 กม. ใช้เวลา 10 นาที และ 
รัศมี 8 กม. ใช้เวลา 15 นาท

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ตาม
แผน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน
ป้องกันราบ ปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 
2564
-การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน 
อาชญากรรม (งาน ควบคุมและจัดสาย
ตรวจ)

1.2 การป้องกันอาชญากรรม โดยสภาพ
แวดล้อม ลดจุดล่อแหลม/ จุดเสี่ยง โดย
ประสานหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน พื้นที่จุดล่อ
แหลม/ จุดเสี่ยง

-ความพึงพอใจของประชาชนใน การ ให้
บริการและระงับเหตุของ สายตรวจ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และข้อ
เสนอแนะ จาก รายงานผลการประเมิน 
โครงการประเมินประสิทธิภาพ สถานีตํารวจ 
และความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานข
องตํารวจ ที่ผ่านมา ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติตาม แผน ป้องกันปราบ
ปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564 ให้ 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 ทําแบบสอบถามในการ 
ประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนใน
การ บริการและระงับเหตุของสายตรวจใน 
ปี 2564
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน
ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 
2564
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกัน 
อาชญากรรม (งาน ควบคุมและจัดสาย
ตรวจ)
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           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          ตัวชี้วัด                   ผลการดำเนินการ                        งบประมาณ

1.3การจัดระเบียบสังคมโดยการบงัคับใช้ 
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
1) สถานบริการสถานประกอบการที่มี
ลักษณะ คล้ายสถานบริการ

- ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการสถาน 
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ 
คล้ายกับสถานบริการลดลง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และปัญหา
อุปสรรคใน การปฏิบัติที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผน
ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ของ ตร. ปี 2564
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ให้หน่วยที่
เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564 ในการ
จัด ระเบียบสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

2) การแข่งขันรถในทาง - การดําเนินคดีผู้ขับขี่และผู้สนับสนุน ความ
ผิดเกี่ยวกับการ แข่งขันรถในทาง ไม่ น้อย
กว่า ร้อยละ 10

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และปัญหา
อุปสรรคใน การปฏิบัติที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแนวทางการปฏิบัติตาม แผน
ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ให้ผู้ปฏิบัติ
ทราบ ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน 
ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564 ในการ
จัด ระเบียบสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

1.5 จับกุมผู้กระทําผิดในความผิดที่รัฐเป็น ผู้
เสียหาย

จับกุมการกระทําความผิดคดี ความผิดที่ รัฐ
เป็นผู้เสียหาย (กลุ่มคดีที่ 4) เพิ่มขึ้นไม่ น้อย
กว่า ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน มา

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และปัญหา
อุปสรรคใน 
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ 3 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ ให้หน่วยที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปี 2564 ในการ
จับกุม ผู้กระทําผิดใน ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม
         แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด                  ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

1. วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ ในการ
ป้องกัน อาชญากรรมและ พัฒนาการปฏิบัติ
งานด้านอื่น ๆ สถานีตํารวจนครบาล
พระโขนง

- กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 85.83 
คดี/ประชากร หนึ่งแสนคน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และ 
สภาพ ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทบทวน 
ผลการดําเนินการ ที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมาตรการ/แผนงาน/ 
โครงการ/ กิจกรรมและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ กําชับให้รายงานความคืบหน้าใน
การดําเนินงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก
เดือน

-กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและ 
เพศ ไม่เกิน 29.39 คดี/ประชากรหนึ่ง แสน
คน

ขั้นตอนที่1ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และ
สภาพ ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ 
ทบทวนผลการดํา เนินการ ที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดมาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม และข้อสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 กําชับให้รายงานความคืบหน้า
ในการ ดําเนินงานให้ทราบทุกเดือน
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กลยุทธ์ที่ 2.1.2 สร้างระบบฐานข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ในช่องทางให้ประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 อํานวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน
    เป้าหมาย : ประชาชนได้รับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม
    ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
               - ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตํารวจ (จราจร จิตอาสาพัฒนา สายตรวจ) จากเจ้า                             
หน้าที่ตํารวจไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70 *

กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                         ตัวชี้วัด                  ผลการดําเนินการ                      งบประมาณ

- จัดทําระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือแอป
พลิเค ชันเผยแพร่เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และ คําสั่ง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ประชาชน ทราบ

-ระดับความสําเร็จของการจัดทํา ระบบ ฐาน 
ข้อมูล ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน เผยแพร่
เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่ง 
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ ประชาชนทราบ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ทบทวน ข้อมูล และ
อุปสรรค ในการ ปฏิบัติที่ผ่านมา
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่งอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 ตั้งคณะทํางานการจัดทําระบบ 
ฐานข้อมูล ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันเผย
แพร่ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคํา
สั่งหรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จํานวนช่องทางที่ประชาชน สามารถ เข้าถึง
ได้โดยสะดวก ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ ทบทวน ฐานข้อมูล 
เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่ง 
คณะทํางานเพื่อจัดทํา ระบบฐานข้อมูล 
ออนไลน์
ขั้นตอน 2 เร่งรัดการดําเนินการสร้างช่อง
ทาง แอพลิเคชั่นในการเข้าถึงข้อมูล
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.1.1 พัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

กลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาระบบงานสอบสวน งานกฎหมาย และงานพิสูจน์หลักฐาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2.2.1 เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะให้พนักงานสอบสวน ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันปราบปรามฝ่าย     
                     กฎหมาย และ มีองค์ความรู้ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ       
                     เป็นที่ยอมรับ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                      ตัวชี้วัด                    ผลการดําเนินการ                      งบประมาณ  

1.4 รับแจ้งความร้องทุกข์ต่าง ท้องที่ - ระดับความสําเร็จของการ ดําเนินการ ตาม
ขั้นตอนการ พัฒนาการรับแจ้งความ ร้อง
ทุกข์ ต่างท้องที่

ขั้นตอนที่ 1 ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการรับ
แจ้งความร้อง ทุกข์ต่างท้องที่ และประกาศ
ให้สาธารณะชนทราบ ตามที่ ผบ.ตร. ลง
นามคําสั่ง ที่ 177/2564 ลง 9 เม.ย.64 เรื่อง
การรับคําร้องทุกข์หรือ คํากล่าวโทษความ
ผิดอาญา นอกเขตอํานาจ สอบสวน ลงวันที่ 
9 เม.ย.64

294,000

1.5 บันทึกภาพและเสียง - การตรวจค้น 
จับกุม - สอบปากคําในการสอบสวน

-ระดับความสําเร็จการดําเนินการ ตาม ขั้น
ตอนการบันทึกภาพและ เสียงในการ ตรวจ
ค้น จับกุม และการสอบปากคําใน การ 
สอบสวน

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักเกณฑ์ การดําเนินงาน คู่มือการดําเนิน
งาน
-ผบ.ตร.ลงนามในคําสั่ง ที่ 178/2564 ลง 9 
เม.ย.64 เรื่องการบันทึกภาพ และเสียง การ
ตรวจค้น จับกุม และ การสอบสวนคดีอาญา

             แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                  ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

1.ดําเนินการทางวินัยข้าราชการตํารวจผู้
ปฏิบัติ หน้าที่งานสอบสวน งานสืบสวน งาน
ป้องกัน ปราบปราม ที่บกพร่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่

-จํานวนข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติ หน้าที่ 
งานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกัน 
ปราบปรามที่บกพร่อง ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้รับการลงโทษ ทางวินัย ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 1 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการ กวดขันทางวินัย
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รายงานข้าราชกา
รตํารวจที่กระทํา ผิดวินัยให้ผู้บังคบั ชา
ทราบทุกเดือน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
           เป้าหมาย : -
           ตัวชี้วัด : - ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและอํานวยความสะดวก 
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานีตํารวจและหน่วยบริการประชาชน

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานีตํารวจของหน่วยบริการประชาชน

             แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                     ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ 

2.ดําเนินการทางวินัยข้าราชการ ตํารวจผู้
ปฏิบัติ หน้าที่งานสอบสวน งานสืบสวน งาน
ป้องกัน ปราบปราม ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา
ว่าทุจริต และ ประพฤติมิชอบ

-จํานวนข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติ หน้าที่ 
งานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกัน 
ปราบปรามที่กระทําผิด ฐานทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้รับการลงโทษทางวินัย 
ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 1 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ
กวดขัน ดําเนินการทางวินัย
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รายงานข้าราชกา
รตํารวจที่กระทํา ผิดวินัยให้ผู้บังคับชาทราบ
ทุกเดือน

ขับเคลื่อนการดําเนินการตาม แนวทางการ 
ยกระดับการบริการ ประชาชนของสถานี
ตํารวจ

-ระดับความสําเร็จของการจัดทํา รายงาน 
ผลการตรวจประเมินตาม แนวทางการ ยก
ระดับการบริการ ประชาชนของสถานี 
ตํารวจ

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางานตามแนวทาง
การยกระดับ ฯ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมผลการติดตามการยก
ระดับการ บริการประชาชนของสถานีตํารว
จมาประเมิน การ ปฏิบัติการยกระดับการ
บริการประชาชน
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามการยกระดับ 
การบริการ ประชาชนของสถานีตํารวจ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการติดตามการ ยก
ระดับฯ ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2 .3.1.2 สร้างเสริมบุคลิกภาพ   พฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรให้มีความเป็นมิตร และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

กลยุทธ์ย่อยที่2.3.1.4จัดใหม้ีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน

              แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                         ตัวชี้วัด                    ผลการดําเนินการ                    งบประมาณ

- จัดให้มีบุคคลต้นแบบประจําหน่วยเพื่อเป็น 
แบบอย่างในการ พัฒนาบุคลิกภาพและการ
บริการ ประชาชน

- จํานวนบุคคลต้นแบบด้านการ ให้บริการ 
ประชาชนได้รับการเชิดชูประกาศเกียรติ 
คุณ ไม่น้อยกว่า 1 คน/เดือน

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดแนวทางการดําเนินการ 
คัดเลือก บุคคลต้นแบบด้านการให้บริการ
ประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติแนวทางการดําเนิน
การฯ เสนอ ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตาม
กรอบแนวทางการ ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 
2

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด                    ผลการดําเนินการ                      งบประมาณ

- เพิ่มรูปแบบ/ช่องทางการสื่อสาร ในการรับ
ฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประ
ชาช น ผู้รับบริการ

- จํานวนรูปแบบ/ช่องทางการ สํารวจ ความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการไม่ น้อย 
กว่า 2 รูปแบบ/ช่องทาง

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําแบบสํารวจความพึง 
พอใจของ ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ประชาชนของสถานีตํารวจ และหน่วย
บริการ
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติแบบสํารวจความพึง 
พอใจฯ เสนอ ผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งให้ทุกฝ่ายเพื่อทราบและดํา
เนินการ สํารวจความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและรายงานผลการดําเนิน
การตามข้อ 3 ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก
เดือน



                                                                                                                                                                                                                                          18

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน (Service Mind) มีทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ที่ 2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและอํานวยความสะดวกด้านจราจร

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                   ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ตํารวจใน
การ ให้บริการประชาชน
-ฝึกอบรม/ประชุม/ชี้แจงข้าราชการตํารวจ
ทุก ระดับให้มีจิตใจในการให้บริการ
ประชาชน (Service Mind)

-จํานวนครั้งของการฝึกอบรม/ ประชุม/ 
ชี้แจง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/หน่วย

ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการตามแนวทางการยก
ระดับการ บริการ ประชาชนของสถานี
ตํารวจ
ขั้นตอนที่ 2 จัดให้มีการฝึกอบรม/ประชุม/
ชี้แจง ให้ ข้าราชการตํารวจเข้าใจใน
กระบวนการด้านการ ให้บริการ ประชาชน 
นโยบาย ข้อสั่งการของ ผู้บังคับบัญชา และ 
งานอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการดําเนินการ ให้ผู้
บังคับบัญชา ทราบ

             แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          ตัวชี้วัด                    ผลการดําเนินการ                      งบประมาณ 

1. วิเคราะห์และจัดทําแผนงานด้าน จราจร 
ระยะ สั้นและระยะยาว
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลที่ใช้
ในการ สนับสนุน งานด้านการจราจร
3. กําหนดมาตรการบังคับใช้ กฎหมาย
จราจรต่อ การกระทําผิดที่ มีผลกระทบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร

-อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนน ไม่ 
เกิน 12 คน ต่อ ประชากรแสนคน

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดแผนงานแผนบูรณาการ 
ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2564 ขั้นตอนที่ 2 
ประสานและขับเคลื่อนให้ หน่วยงานใน
สังกัด ปฏิบัติตามแผนฯ
ขั้นตอนท่ี 3 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามแผนฯ รอบ 6 เดือน -ผลการดําเนินการ
ตามแนวทางของแผนบูรณาการ ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2564 ของสถานีฯ ความปลอดภัยทาง
ถนน
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กลยุทธ์ที่ 2.3.3 บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชน ข้าราชการตํารวจและครอบครัว

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                   ผลการดําเนินการ                      งบประมาณ

 4. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ 
เทคโนโลยีในการบังคับใช้ กฎหมายด้าน
การจราจร

-สถิติการ เสียชีวิตในช่วงควบคุมเข้มข้น 
(29 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64)

5.การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการ
จราจร
6. ปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดล้อม 
สวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร
7. บูรณาการทํางานป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ ประชาชน ที่
เกี่ยวข้อง

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนฯ ขั้นตอนที่ 1 กําหนดแผนงาน/มาตรการ ใน
การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงและขับเคลื่อนให้หน่วย 
ในสังกัดปฏิบัติ ตามแผนฯ
ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกัน 
และลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์
การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019

42,000

         แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                      ตัวชี้วัด                ผลการดําเนินการ                     งบประมาณ 

1. โครงการตรวจสุขภาพประจําปี ของ
ข้าราชการ ตํารวจ

- จํานวนข้าราชการตํารวจเข้ารับการ ตรวจ
สุขภาพประจําปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจ
สุขภาพ ประจําปีข้าราชการตํารวจและนํา
เสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทํารายชื่อข้าราชการตํารวจ 
เพื่อ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปี
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กลยุทธ์ที่ 2.3.4 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการตํารวจ
       เป้าหมาย : 1. อาชญากรรมและความไร้ระเบียบลดลง ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น
                        2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา ความสงบเรียบร้อยของสังคม
       ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อลดอาชญากรรม และความไร้ระเบียบ งบประมาณ : 28,000.-บาท

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน

             แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                         ตัวชี้วัด                   ผลการดําเนินการ                    งบประมาณ

1.โครงการระบบประจําวันอิเล็กทรอนิกส์
สถานี ตํารวจ (Police Diary Activity 
Report)
-นําระบบงานประจําวันอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้
ใน งานสอบสวน

-สถานีตํารวจมีการนําระบบงาน ประจําวัน
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดแนวทางในการดําเนิน
การตาม โครงการระบบประจําวัน
อิเล็กทรอนิกส์สถานี ตํารวจ (Police Diary 
Activity Report) ขั้นตอนที่ 2 ส่งเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติเข้ารับการอบรม

           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          ตัวชี้วัด                    ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

1. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่นการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
Social Media

-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยเดือน ละ 
2 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจัด
ทําสื่อ ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลในการจัดสื่อ 
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําสื่อ 
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวัง     
                      ให้ข้อมูลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของตํารวจอย่างเหมาะสม

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                         ตัวชี้วัด                     ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

2. โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ ตาม
โครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตาม
แนวทางพระราชดําริ

- ปลูกฝังจิตสํานึกให้กับข้าราชการตํารวจ 
และประชาชนได้ ไม่น้อยกว่า 300 คน

ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการและนําเสนอ ผู้
บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติงบประมาณการดําเนิน
การและ จัดเตรียมการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการฝึกอบรม

           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                      ตัวชี้วัด                    ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

1. จัดอาสาสมัครตํารวจบ้านช่วยเหลือ 
กิจการ ตํารวจในการป้องกันอาชญากรรม
และสนับสนุน การทํางานของตํารวจ

- จํานวนอาสาสมัครตํารวจบ้านที่ ปฏิบัติ
งานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ไม่น้อย กว่า 10 
คน

ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการ ตามแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้
บังคับบัญชา ทราบ
ขั้นตอนที่ 3 ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติ
การ ดําเนินการ ตามแผน/โครงการ/
กิจกรรม (ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19)

36,000

2. โครงการจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

- จํานวนหน่วยงานตํารวจที่มีการ จัดทํา 
บันทึกข้อตกลงร่วมกับ องค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการตามแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ติดตามผลการดําเนินการตาม
แผน / โครงการ /กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติการดําเนิน
การ ตามแผน /โครงการ /กิจกรรม
-การจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จัดทําบันทึกข้อตกลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตํารวจให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
                 เป้าหมาย : หน่วยงานและบุคลากรยอมรับและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
                 ตัวขี้วัด : - ความพึงพอใจของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตํารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 *
                              - ระดับจิตสํานึกของข้าราชการตํารวจในการมีส่วนร่วมกับประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
กลยุทธ์ที่ 3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน ในพื้นที่

           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                   ผลการดําเนินการ                   งบประมาณ

4. โครงการ กต.ตร.พบประชาชน - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ตาม
โครงการ กต.ตร. พบ ประชาชน

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดโครงการ กต.ตร.พบ
ประชาชน ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะทํางาน
ตามโครงการ และ มีการประชุม ปรึกษา 
หารือ กําหนด แนวทางก่อน การทํางานตาม
โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้
ใน โครงการ

5. โครงการสร้างเครือข่ายการมี ส่วนร่วม
ของ ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
ระดับตําบล

-จํานวนประชากรในเขตพื้นที่ ผ่านการ 
อบรมและเป็น เครือข่ายเฝ้าระวัง 
อาชญากรรม 100 คน

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดโครงการสร้างเครือข่าย
การมี ส่วนร่วมของประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะทํางานตาม
โครงการ และ มีการประชุม ปรึกษา หารือ 
กําหนด แนวทางก่อน การทํางานตาม
โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว้
ใน โครงการ

28,000

           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                         ตัวชี้วัด                   ผลการดําเนินการ                        งบประมาณ

-การนําบริษัทรักษาความปลอดภัย และ
พนักงาน รักษาความปลอดภัยเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้อง กันอาชญากรรมในพื้นที่

- จํานวนบริษัทรักษาความ ปลอดภัยร่วม 
วางแผนจัดการ รักษาความสงบเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการตามแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม
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กลยุทธ์ที่ 3.2.3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อนําไปสู่การพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                           ตัวชี้วัด                    ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

ภายใน บริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบ 
รักษาความปลอดภัยร้อยละ 80
- จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ 
อนุญาตเข้ามาเป็น เครือข่ายในการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและ 
ทรัพย์สิน ของบุคคล รวมทั้ง ระงับเหตุ และ
รักษาความสงบ เรียบร้อยภายใน บริเวณ
หรือสถานที่ รับผิดชอบรักษาความ 
ปลอดภัยตาม ข้อกําหนดในสัญญาจ้าง ร้อย
ละ 80

ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติดตามผล
การ ดําเนินการตามแผน / โครงการ /
กิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติกา
รดําเนินการ ตาม แผน /โครงการ /กิจกรรม
-จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาต เข้ามาเป็นเครือข่ายในการรักษา
ความปลอดภัยใน ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของ บุคคล รวมทั้ง ระงับเหตุและ
รักษาความสงบ เรียบร้อยภายใน บริเวณ
หรือสถานที่รับผิดชอบ รักษาความ 
ปลอดภัยตามข้อกําหนดในสัญญาจ้าง จํา
นวน 35 คน

            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                  ผลการดําเนินการ                      งบประมาณ

- การมีส่วนร่วมของ ประชาชน -ระดับความสําเร็จในการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน

ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการตามแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งาน/ โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
       เป้าหมาย : 1. จัดองค์กรให้มีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
                        2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
      ตัวชี้วัด : - ความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจต่อการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 * 
                   - ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 *
งบประมาณ : -

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

กลยุทธ์ที่ 4.1.2 นําระบบการส่งกําลังบํารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหาร การด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกัน ทุกหน่วยงาน

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                      ตัวชี้วัด                  ผลการดําเนินการ                    งบประมาณ

โครงการอบรมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และ จรรยาบรรณ

-ข้าราชการตํารวจในสังกัดมีความรู้ ความ
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติ
งาน

ขั้นตอนที่ 1.เสนอโครงการอบรมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับ
ข้าราชการตํารวจ ขั้นตอนที่ 2.สรุปรายงาน
ผลการอบรมฯ

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด                 ผลการดําเนินการ                        งบประมาณ

1. นําระบบการบันทึกข้อมูล พัสดุลงใน
ระบบ ฐานข้อมูล POLIS

- ระดับความสําเร็จในการบันทึกข้อมูล พัสดุ
ในระบบฐานข้อมูล POLIS

ขั้นตอนที่ 1 กําชับการรายงานผลการบันทึก 
ข้อมูลพัสดุ ในระบบฐานข้อมูล POLIS
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมรายงานผลการบันทึก 
ข้อมูลพัสดุใน ระบบฐานข้อมูล POLIS
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บริหารทรัพยากรบุคคล
                เป้าหมาย : 1. ข้าราชการตํารวจมีความเป็นมืออาชีพทันสมัย เชี่ยวชาญในการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบัติงาน
                                 2. ข้าราชการตํารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรักเชื่อมั่น และศรัทธา ต่อองค์กรตํารวจ
                ตัวชี้วัด : -
กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการตํารวจ

กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.1.1 บริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ให้แก่ข้าราชการตํารวจ มีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด                    ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

4. โครงการประเมินประสิทธิภาพ สถานี
ตํารวจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงาน ของตํารวจประจําปี งบ
ประมาณ พ.ศ. 2564

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี ตํารวจ
และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ การ
ปฏิบัติงานของตํารวจประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ.2564

ขั้นตอนที่ 1 ขอความเห็นชอบ และอนุมัติ 
โครงการ ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาขอบเขตโดย ละเอียดของงาน
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมผลประเมินจาก
ประชาชนที่มารับ บริการ

          แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                  ผลการดําเนินการ                     งบประมาณ

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ส่วน
กลางของ สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง

- ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม 
สัญญาจ้าง

ขั้นตอนที่ 1 ขอรับความเห็นชอบในการจัด
จ้างฯ ปรับปรุง อาคารบ้านพักอาศัยจํานวน 
4 รายการดังนี้
1) ปรับปรุงซ่อมแซมระดับพื้นทีแตกชํารุด 
บริเวณอาคาร 1-2
2) ปรับปรุงซ่อมแซมรอยแตกหลุดล่อนของ
สี อาคาร โดยรอบอาคารบ้านพัก
3) ล้างทําความสะอาดอ่างเก็บน้ํา
4) ซ่อมแซมปั๊มน้ําอาคารสี่พระยา)
ขั้นตอนที่ 2 อนุมัติซื้อ/จ้างจํานวน 4 รายการ
ข้างต้น

12,000
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2.1.2 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการตํารวจ

กลยุทธ์ที่ 4.2.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด                  ผลการดําเนินการ                     งบประมาณ

 2.ตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญข้าราชการตํารวจ -ตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญข้าราชการตํารวจ ได้
รับการตรวจ เยี่ยมบํารุงขวัญ ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 3 ลงนามในสัญญาจ้าง จํานวน 4 
รายการ ข้างต้น
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดการผู้บังคับบัญชาออก
ตรวจเยี่ยมทุก เดือน
ขั้นตอนที่ 2 ทําแบบสอบถามปัญหา ข้อร้อง
เรียน ขั้นตอนที่ 3 รวบรวม สรุปปัญหาข้อ
ร้องเรียน เพื่อนํามา ประเมินแก้ไข

            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          ตัวชี้วัด                    ผลการดำเนินการ                          งบประมาณ

- โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย -ข้าราชการตํารวจผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

 อยู่ระหว่างชะลอดําเนินการ เนื่องจากมีการ 
แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019

5,000

            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                             ตัวชี้วัด                       ผลการดำเนินการ                          งบประมาณ

ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
 1. ตํารวจไทยใจสะอาด

- ความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับ 
คุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการตํารวจ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการตามโครงการตํารวจ
ไทย ใจสะอาด ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลกา
รดําเนินการตามโครงการตํารวจ ไทยใจ
สะอาด รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
                เป้าหมาย : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส
                ตัวชี้วัด : - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ B (75.00 – 84.99 คะแนน)
                             - สัดส่วนข้าราชการตํารวจและเจ้าหน้าที่ที่กระทําผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20
                             - ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 *
กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลพระโขนง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส
                       และสามารถ ตรวจสอบได้

        แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                         ตัวชี้วัด                    ผลการดำเนินการ                      งบประมาณ

2. การประกาศเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและ 
ข้าราชการตํารวจที่ ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตาม ประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ

-ระดับความสําเร็จของหน่วยงาน และ ข้ารา
ชการตํารวจที่ประพฤติ ปฏิบัติดี เยี่ยมตาม
ประมวล จริยธรรมและ จรรยาบรรณของ
ตํารวจ โดยได้รับการ ประกาศเชิดชูเกียรติ 
และเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ (โล่และเข็ม)

สรรหาและคัดเลือกฯให้กับข้าราชการใน
สังกัดทราบ ขั้นตอนที่ 2 แจ้งแนวทางการ 
สรรหาและคัดเลือกฯ ขั้นตอนที่ 3 ดําเนิน
การ สรรหาและคัดเลือกฯ

 

            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                    ผลการดําเนินการ                     งบประมาณ

1. กําาหนดมาตรการและกลไกใน การ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และ มาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของ
ข้าราชการตํารวจ
1.1 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตาม แผนการ 
ตรวจสอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาล และ
นโยบาย ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ มา
ประกอบการ พิจารณา

- การตรวจสอบที่ตรวจไม่พบ ข้อสังเกต และ
พบข้อบกพร่อง เล็กน้อยได้แนะนํา ปรับปรุง
แก้ไข ระหว่างการตรวจสอบ (บัญชี 1) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางาน ศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห์ การจัดทําแผนการ ปฏิบัติ
งาน (Engagement Plan) ประจําปี
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) ประจําปี
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งอนุมัติแผนการ ปฏิบัติงานฯ 
และกรอบ แนวทางการรายงานผลการดํา
เนินการ ตามแผนฯ ให้แต่ละ ฝ่ายดําเนิน
การ
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           แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                       ตัวชี้วัด                  ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการตรวจสอบ แผนการ
ปฏิบัติงาน (Engagement Plan) รอบ 6 
เดือน ระหว่างเดือน ธ.ค.63 –มี.ค.64โดย
ให้ข้อคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะตามระดับข้อ 
ตรวจพบบัญชี 1-3 แก่หน่วยรับตรวจ

1.2 ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การ ดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)

- ผลการประเมินคุณธรรมและ ความ 
โปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานฯ 
ไม่น้อยกว่า ระดับ B (75.00 – 84.99 
คะแนน)

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนและนําาเข้าข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และ
ภายนอก(EIT) ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลแบบ
วัดการ เปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ(OIT)

1.7 ดําเนินการทางวินัยข้าราชการตํารวจที่ 
บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่

-จํานวนเรื่องที่สํานักงานตํารวจ แห่งชาติ สั่ง
การได้รับการตรวจ เร่งรัดแล้วเสร็จ ไม่ น้อย
กว่า ร้อยละ 50

ขั้นตอนที่ 1 สํารวจสถิติงานวินัย
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลดําเนินทางวินัยให้ผู้
บังคับบัญชา ทราบ ทุกเดือน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมเร่งรัดการ ดําเนินการ
ทางวินัยเป็น ประจําอย่างต่อเนื่อง

1.8 ดําเนินการทางวินัยข้าราชการตํารวจที่
ถูก ร้องเรียน กล่าวหาว่าทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

-จํานวนข้าราชการตํารวจที่ บกพร่องใน 
การปฏิบัติหน้าที่ได้รับการลงโทษทาง วินัย 
ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 1 ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ เพื่อดําเนินการทางวินัย
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการรวบรวมหลักฐาน 
มีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 3 ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษ 
ทางวินัย

1.9 สืบสวนและสอบสวนการ กระทําความ
ผิด เกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
ในวง ราชการ

- จํานวนข้าราชการตํารวจที่ กระทําผิด ฐาน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้รับการ ลงโทษ
ทางวินัย ร้อยละ 100

ขั้นตอนที่ 1 ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ เพื่อดําเนินการทางวินัย
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการรวบรวมหลักฐาน 
มีความเห็น เสนอ
ขั้นตอนที่ 3 ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษ
ทาง วินัย
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กลยุทธ์ที่ 4.3.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจอย่างทัน ต่อสถานการณ์และทั่วถึง
         แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                   ผลการดําเนินการ                       งบประมาณ

4. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย
4.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ข่าวสาร 
ของ ตํารวจให้ประชาชนรับทราบ

- จํานวนช่องทางที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และ
สภาพปัญหา ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ทบทวนการดําเนินการที่ผ่าน มา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนงาน/โครงการ ขั้น
ตอนที่3ประชาสัมพันธ์ในช่องทางของสถาน
ใีห้ ประชาชนทราบ

5.แผนการประชาสัมพันธ์พฤติการณ์ 
อาชญากรรม ให้ประชาชนรู้เท่าทัน

- จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ 
พฤติการณ์อาชญากรรมไม่น้อยกว่า 12 
เรื่อง/ปี

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และ
สภาพปัญหา ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ทบทวนการดําเนินการท่ีผ่าน มา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนงาน/โครงการ ขั้น
ตอนที่3ประชาสัมพันธ์ในช่องทางของสถาน
ใีห้ ประชาชนรับทราบ

6.แผนการประชาสัมพันธ์ด้านการอํานวย
ความ สะดวกให้กับประชาชน ในด้านต่าง ๆ

- จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อย
กว่า 12 ครั้ง/ปี

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และ
สภาพปัญหา ปัจจุบัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ทบทวนการดําเนินการท่ีผ่าน มา
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนงาน/โครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางของ
สถานีให้ ประชาชนรับทราบ
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กลยุทธ์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถนามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
             แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                        ตัวชี้วัด                   ผลการดําเนินการ                         งบประมาณ

- โครงการทบทวนปรับปรุงการ ประเมินผล
การ ปฏิบัติราชการระดับ บุคคล

- ระดับความสําเร็จของการ ทบทวน 
ปรับปรุงประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับบุคคล

ขั้นตอนที่1 พิจารณาแนวทางการปฏิบัติ 
สําหรับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการตํารวจ ขั้นตอนที่ 2 รวบรวม
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผู้
บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ 3 ติดตามผลการประเมินฯ และ
การบันทึกผล การประเมนิของข้าราชกา
รตํารวจลงในระบบPOLISโดย ให้ เสร็จสิ้น
ตามรอบระยะเวลาการประเมินฯ
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ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ มีโครงการ/แผนงาน เป็นจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรของ สถานีตํารวจนครบาลพระโขนงที่มีอยู่อย่างจํากัด การกําหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ใน
แต่ละปียังไม่คํานึงถึงความ เหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทําให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จํานว
นมาก แต่นําโครงการที่จัดทําไปปฏิบัติ น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสําเร็จตามแผนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

2. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

3. ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทําให้การจัดโครงการบางโครงการ จึงไม่สามารถจัดได้

 ข้อเสนอแนะ
1. สําหรับโครงการ/แผนงาน ที่สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง ดําเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน 
ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ สถานีตํารวจนครบ
าลพระโขนง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2. การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคํานึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานีตํารวจนครบาลพระโขนงอย่างต่อเนื่อง

4. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทัน
เทคโนโลยีและ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ผลการดําเนินงานอื่นๆ สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง ได้ดําเนินการโครงการ ในงบประมาณประจําปี ๒๕๖๔ 
ในเขต พื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ จากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนใน พื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
เช่น โครงการทําความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โครงการแจกอาหาร เครื่องดื่ม เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย โครงการจัดอุปกรณ์กีฬา ให้กับชุมชนแฟลตสน.พระโขนง
สํานักงานเขตพระโขนง ร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุน อุปกรณ์ กีฬาให้กับชุมชุมแฟลต สน.พระโขนงเพื่อไว้ออ
กกําลังกาย หลังเลิกจากปฏิบัติงาน เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง




