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ค าน า  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  

ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 
เห็นชอบ คู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือ
ชี้แจงและท าความเข้าใจร่วมกันกับทุกหน่วยงานของรัฐ ตามนัยของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 เนื่องจากมีหน้าที่หลักในการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ  มี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศ  

ในการนี้สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนครบาล  
บางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ 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 และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนระดับที่ 3 
แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้ง ค าแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติงาน เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพ่ือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการบริหาร ราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้
หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป  
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 ส่วนท่ี 1 

บทน า 
บทสรุปผู้บริหาร  

สถานีต ารวจนครบาลบางนา  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ของสถานีต ารวจให้มีความสอดคล้องและบูรณาการการท างานระหว่างกันอันจะ
น าสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

สถานีต ารวจนครบาลบางนา ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จ ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราช
อาคันตุกะ ดูแลควบคุมและก ากับ การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ปูองกันและ ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา และ รักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยของประชาชนและ ความมั่นคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบ การก าหนดหน่วยเจ้าภาพเปูาหมายในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยมอบหมาย ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 รับผิดชอบเปูาหมายแผนย่อยด้านการ
รักษาความสงบ ภายในประเทศ : เปูาหมาย คือ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 
และมีตัวชี้วัด “ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (World Internal 
Security and Police Index (WISPI) ดีขึ้น” ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประสานและบูรณาการการ
ด าเนินงาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ให้
บรรลุผลส าเร็จ  

สานีต ารวจนครบาลบางนา ได้น าเปูาหมายและแนวทางของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ภายใต้กรอบ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา และแผนอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสถานการณ์และแนวโน้มส าคัญที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศ เช่น ปัญหาการก่ออาชญากรรม ทั้งในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ความรุนแรงใน
สังคม และครอบครัว การหลบหนีเข้าเมือง การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน การเคลื่อนย้ายแรงงาน/แรงงานต่าง
ด้าว การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความสามัคคี 
ของ คนในชาติ การเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจน ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และโรค 
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อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถานีต ารวจนครบาลบางนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเปูาหมาย และตัวชี้วัดที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ เสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ  ของสถาบันหลักของ
ชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย  ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง น้อม
น าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง  แนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสาอย่างสม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอ านวยความ
ยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์  และ
สนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปูองกันและแก้ไข  ปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในการกระท าผิดรูปแบบปกติ
และออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส าคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย 
ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการ  แก้ไข
ปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเปูาหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีต ารวจให้ทันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง 
และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอก 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา  ตรวจสอบ
การท างานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ท างานในเชิงรุกมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา  
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และความต้องการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้า
มาใช้ในการด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ โดยจัด
องค์กรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากรทางการบริหารให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การบริหารงาน
บุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กร ที่
ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน
การปฏบิัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการถ่ายทอดเปูาหมาย ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้ก าหนดให้สายงาน
ต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นระดับต่าง ๆ ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละ
สายงาน  ในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้แก่ เจ้าภาพระดับยุทธศาสตร์ เจ้าภาพเปูาหมายและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ เจ้าภาพกิจกรรม หน่วยสนับสนุนและหน่วยปฏิบัติ วางระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนรูปธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การวัดผล การด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ อันจะน าไปสู่ให้บรรลุเปูาหมายของ
ประเทศต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 

ความสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
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 นโยบายของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 
ภายใต้การน าองค์กรของ พลต ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้ 

มุ่งเน้นการท างาน ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ด้วยการบริหารงาน ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รองรับ
นโยบายรัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์  
       “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่น าสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา”  

1) เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้อ านาจหน้าที่ ตาม 
กฎหมาย  

1.1 เพ่ือพิทักษ์ปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติ และสนอง  
พระบรมราโชบายในทุกด้าน  

1.2 เพ่ือปูองกันปราบปรามการกระท าความผิด และอ านวยความยุติธรรมทางอาญา  
1.3 เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของ  

ราชอาณาจักร  
1.4 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย อันเป็นประโยชน์แห่งรัฐ และ 

ประชาชน  
2) ที่น าสมัย โดยมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อยู่ 

ตลอดเวลา ทั้งในด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี  
2.1 ด้านบุคลากร ข้าราชการต ารวจเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันสถานการณ์ทาง  

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และคิด 
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล  

2.2 ด้านสิ่งอุปกรณ์ ข้าราชการต ารวจต้องมีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ  
เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูล 
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมี 
นวัตกรรมด้านสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร 

2.3 ด้านบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการบริหารจัดการที่น าสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  
บริหารงานเพื่อน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท และ
มีการท างานเป็นทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรองรับความท้าทายของโลกในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล 

3.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs: Standard Operating Procedures) ของเจ้าหน้าที่  
ต ารวจทุกสายงาน บอกรายละเอียดของยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการท างานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดก าหนด 
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  
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3.2 มีมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจเทียบเคียงกับ  

ต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชน  

3) ในระดับมาตรฐานสากล ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานและมีมาตรฐานการประเมิน การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเทียบเคียงกับต่างประเทศ  

4) ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยให้ด าเนินการดังนี้  
4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐาน 

วิชาชีพที่ สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย  
4.2 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่ าเสมอ และ  

ต่อเนื่องให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน  
4.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิต และ  

ทรัพย์สินความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ  
4.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ และคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม 
4.5 ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและแผนว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 นโยบายรัฐบาล 

และนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้

มุ่งเน้นรองรับการด าเนินงานตามเปูาหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่ส านักงาน ต ารวจ
แห่งชาติเกี่ยวข้อง โดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานต ารวจ แห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระดับที่ 3 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ให้แก่หน่วยในสังกัด ซึ่ง
จะส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติรองรับการพัฒนาและ เสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ ของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง น้อมน าและ
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง  แนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสาอย่างสม่ าเสมอ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอ านวย ความ
ยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์  และ
สนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปูองกันและแก้ไข  ปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในการกระท าผิดรูปแบบ
ปกติและออนไลน์ พิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้  กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการ  แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รองรับการด าเนินงาน เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน การบริหารจัดการ  ผู้หลบหนีเข้า
เมือง การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การปูองกันและแก้ไขปัญหา การก่อการร้าย  
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สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ สามารถสนับสนุนภารกิจความ
มั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
ตอบสนองต่อเปูาหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง และ
เชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอก สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา  ตรวจสอบการ
ท างานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ท างานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ ความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ใน
แบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ โดยจัดองค์กรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากรทางการบริหารให้พร้อมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลให้มี ความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและ
ศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กร ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่
ก าหนด 
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กรอบการติดตามและประเมินผล 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานีต ารวจนครบาลบางนา 

การติดตามและประเมินผล มีความส าคัญในการบริหารจัดการของสถานีต ารวจนครบาลบางนา อย่างยิ่ง 
เนื่องจากช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการว่า
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันสถานีต ารวจนครบาลบางนา ต้องรายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ไปยังกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการท างานไปยังกองบังคับการต ารวจนครบาล 5 เพ่ือรวบรวมผลการ
ปฏิบัติราชการในภาพรวมให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่งแบ่งกรอบการรายงานผล การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

1.การประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565  

- รายงานผลการด าเนินการ ตามห้วง ระยะเวลา เพ่ือแสดงการขับเคลื่อนการด าเนินการของ
หน่วยงานที่สอดคล้องรองรับและบรรลุเปูาหมาย ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่น าข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบ และรายงานผลการด าเนินการ 
ตามห้วง ระยะเวลา เพ่ือแสดงการขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องรองรับ
และบรรลุเปูาหมาย ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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ฝ่ายอ านวยการสถานตี ารวจนครบาลบางนา รวบรวมรายงานผล 



 
 

 
 

 
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
                     (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐรวมถึง สถานีต ารวจนครบาลบางนา กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 (ส านักงานจเรต ารวจเป็น
หน่วยรับผิดชอบ) กรอกข้อมูลผ่าน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)” โดยมีตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินและ 
การรายงานผลการประเมินในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจากข้อค าถามในแต่ละตัวชี้วัด เอกสารหลักฐาน จะส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ ภายนอก 
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ชื่อตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริต 
 

ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 49.00 F 
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ส่วนท่ี 3 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เหตุผลและความจ าเป็น 

1.แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ตามที่สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ 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 
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนระดับที่ 3  แผนปฏิบัติการด้าน 
ต่าง ๆ ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้ง ค าแถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน เปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การบริหาร ราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบ
แนวทาง ในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรมต่อไปส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผน
ประเทศ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 
2565) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้ง ค าแถลง
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติเพ่ือให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหาร  ราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จเป็น
รูปธรรมต่อไป 
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โครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ

ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
1.การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 

และพระบรมวงศานุวงศ ์ 
2.โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. )  
3. โครงการชุมชนยัง่ยืน แก้ไขปญัหายาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง   
4. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาลส าคัญ (เทศกาลสงกรานต์) 
5. โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันอาชญากรรมระดับต าบล 
6. โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)    
7.โครงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว   
8.โครงการ กต.ตร.พบประชาชน เป็นสรา้งความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างต ารวจกับทุกภาคส่วนใน

การดูแลชุมชนและสังคม โดยเนน้การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน (Problem Oriented Policing)  
9. โครงการต ารวจสีขาวดาวคณุธรรม เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับข้าราชการต ารวจที่ประพฤติปฏบิัติดีเยี่ยมตาม

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ   
10. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) โดยการปลูกจิตส านึกในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและมาตรการที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  

11.โครงการ ONE STOP SERVICE เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีต ารวจ (Front Office) ในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ   

12.โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart Land) เป็นการรสกัดกั้นปริมาณยาเสพตดิ ที่ลักลอบน าเข้า
มาในพื้นที่  

13.โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดและยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดรายส าคัญ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน หลักของชาติ 

เปูาหมายุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการไตรมาสที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1 2 3 4 

1.1 ถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสม
พระเกียรติต้องตามพระราช
ประสงค์ 

- ถวายความปลอดภัย
อย่างสมพระเกียรติ ต้อง
ตามพระราชประสงค์ ร้อย
ละ 100 

ทุกฝุาย ไม่ใช้
งบประมาณ 

    1.การถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์การถวายความ
ปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมระสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน และการอ านวย ความยุติธรรมทางอาญา 

เปูาหมายุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการไตรมาสที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1 2 3 4 

2.1 สังคมมีความสงบ
เรียบร้อย ประชาชน มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม 

- จ านวนคดีอาญา
ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย 
เพศ และทรัพย์ ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
- ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของ
ประชาชน ไม่เกินร้อย 
ละ 40 * 

ฝุายปูองกัน
ปราบปราม 

42,900     1.โครงการ D.A.R.E 
 

       
ฝุายปูองกัน
ปราบปราม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    2.โครงการชุมชนย่ังยืน 

ฝุายปูองกัน
ปราบปราม 

15,000.     3.โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปูองกัน
อาชญากรรม 

ฝุายปูองกัน
ปราบปราม 

3,430.     4.โครงการต ารวจประสานโรงเรียน  
(1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 

ฝุายจราจร       

       
ฝุายปูองกัน
ปราบปราม 

72,450.     5.โครงการรักษาความปลอดภัย 
ให้กับนักทอ่งเที่ยว 

ฝุายอ านวยการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    6.โครงการ ก.ตร.พบประชาชน 
 

ฝุายอ านวยการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    7.โครงการต ารวจสีขาวดาวคณุธรรม 
 

ฝุายอ านวยการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    8.โครงการ ONE STOP SERVICE 
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เปูาหมายุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการไตรมาสที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1 2 3 4 

2.2 ประชาชนได้รับการ
อ านวยความยุติธรรม ทาง
อาญาและการบริการด้วย
ความสะดวก รวดเร็วเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 

- ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา
ของต ารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ด้าน (การ
บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค และ
เป็นธรรม) 
- ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 (ด้านอ านวยความ
ยุติธรรม ประชาชนที่เป็น
คู่กรณีในข้อพิพาท 
สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้
โดยง่าย สะดวก ทั่วถึง 
เท่าเทียมกัน) 

ฝุายสอบสวน ไม่ใช้
งบประมาณ 

    1.โครงการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง 

เปูาหมายุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการไตรมาสที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1 2 3 4 

3.2 การปูองกัน ปราบปราม 
สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้า 
ยาเสพติด 

1.สัดส่วนการจับกุมยา 
เสพติด 
2.ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการ
ด าเนินงาน ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ ต ารวจ  
3.ขยายผลเครือข่าย ยา
เสพติดหรือตรวจสอบ
ทรัพย์สิน คดียาเสพติด 

ฝุายสืบสวน 8,250. 
 

    1.โครงการบริหารจัดการสกัดกั้น
ยาเสพติดพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่
พักคอย (Heart Land)  

13,050.     2.โครงการสลายโครงสร้าง
เครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 

เปูาหมายุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการไตรมาสที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1 2 3 4 

4.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ฝุายจราจร ไม่ใช้
งบประมาณ 

    1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ก าลังพลในการบริหารจดัการใบสัง่
ออนไลน ์(PTM) 

ฝุายสืบสวน ไม่ใช้
งบประมาณ 

    2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ก าลังพลในการสืบสวนด้วยเทคโนโลยี 
(กล้อง CCTV) 

ฝุายสอบสวน ไม่ใช้
งบประมาณ 

    3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
พนักงานสอบสวนในการในการรับแจ้ง
ความออนไลน ์

ฝายสอบสวน ไม่ใช้
งบประมาณ 

    4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
พนักงานสอบสวนในการสอบสวนใน
คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝุายปูองกัน
ปราบปราม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    5.โครงการฝึกทบทวนเพ่ือเพิม่ทักษะ 
ความช านาญในการใช้ปืนไฟฟูาของ
สายตรวจ 

ฝุายปูองกัน
ปราบปราม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    6.การตรวจจดุเสี่ยงจุดล่อแหลม ด้วย
เทคโนโลยี (จุดตรวจ QR Code) 

ฝุายอ านวยการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจา้หน้าท่ี
การเงิน การบัญชี ในการจดัซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบ e-GP 
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เปูาหมายุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการไตรมาสที ่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1 2 3 4 

4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับในเรื่อง ความโปร่งใส 

ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานฯ 
ไม่น้อยกว่าระดับ A  
(85.00 – 94.99 
คะแนน) 
- ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 (ด้านความโปร่งใส) 
- ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการอ านวย
ความ ยุติธรรมทางอาญา
ของต ารวจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ด้านความ
โปร่งใส) 

ฝุายอ านวยการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

    1.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    2.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
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ส่วนท่ี 4 

แนวทางการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
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แนวทางการขับเคลื่อน  

การขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แนวทางการขับเคลื่อน 

สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้ก าหนดแนวทางการถ่ายทอดเปูาหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดการ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
และบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1.การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2.การขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลักในสายงานต่าง ๆ  

  3.การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนครบาลบางนา ไปสู่การปฏิบัติ 
 
แนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

1. การรายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1.1. การจัดท ารายละเอียด : ฝุายอ านวยการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ใน 

แต่ละกลยุทธ์ที่หน่วยรับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
1.2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนครบาลบางนา ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 มีกรอบระยะเวลาการรายงานผล จ านวน 2 ครั้ง คือ รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน  
 
 
 

***************** 
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ค าสั่งสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
ที ่ 303/๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-------------------------------- 
 
ตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง 

และรองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนประเทศ 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 และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ      (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนระดับท่ี 3 แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง รวมทั้งค า
แถลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติงาน 
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
บริหาร ราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป นั้น 

ดังนั้นเพื่อให้การการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสถานี 
ต ารวจนครบาลบางนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเปูาหมาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงแต่งตั้ง
คณะท างาน ดังนี้ 

1. ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา               หัวหน้าคณะท างาน 
2. รองผู้ก ากับการปูองกันปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลบางนา     รองหัวหน้าคณะท างาน 
3. รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลยบางนา               คณะท างาน 
4. รองผู้ก ากับการจราจร สถานีต ารวจนครบาลบางนา     คณะท างาน 
5. รองผู้ก ากับการสืบสวน สถานีต ารวจนครบาลบางนา     คณะท างาน 
6. สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา                           คณะท างาน/เป็นเลขานุการ 
 
        /หน้าที่ความรับผิดชอบฯ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ในแต่ละกลยุทธ์ที่หน่วยรับผิดชอบ ตามระยะเวลาที่ 

ก าหนด  
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนครบาลบางนา ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
- ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ให้แต่งตั้งคณะท างานเพิ่มเติม หรือสั่งการให้ข้าราชการต ารวจมาร่วมประชุม

ให้ข้อมูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ   วันที่   22  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
       

      พันต ารวจเอก           
                 (มนต์เสก ตระกูลพานิชย์) 
         ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
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