
 
รายงานความก้าวหน้า 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 
( รอบ 6 เดือน ) 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเสริมสร้างความม่ังคงของสถาบันหลักของชาติ และการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1.1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

1.1.1 ถวายความปลอดภัย
และจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่อง
กับความปลอดภัยให้สมพระ
เกียรติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความเข้มแข็งของกลไกท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1.โครงการสร้างจิตสำนักต่อ
สถาบัน 
2.โครงการซักซ้อมแผนในการ
ปฎิบัติภารกิจถวายความ
ปลอดภัย 
3.โครงการสืบสวนหาข่าว
บุคคลหรือองค์กรที่ละเมิด
สถาบัน 
4.โครงการอบรมให้ความรู้
ระเบียบว่าด้วยการถวายความ
ปลอดภัยของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาจิ 
5.เสริมสร้างสมรรถภาพ
ทรัพยากรถวายความปลอดภัย 

-ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระ
เกียรติต้องตามพระราชประสงค์ร้อยละ 100 

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1.2 เผยแพร่และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

1.2.1 น้อมนำศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางปฎิบัติ 
1.2.2 ดำเนินการและ
สนับสนุนโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดำริให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ส่งเสริมบุคลากรให้น้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวปฎิบัติในชีวิตประจำวัน 
2.โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3.โครงการสร้างจิตสำนักต่อ
สถาบัน 

-ร้อยละความสำเร็จของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
-ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแนวทางการจัด
แผนการดำเนินงานและ
ขับเคลื่อนตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดำริ (จิตอาสาพัฒนา 
จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสา
เฉพาะกิจ ) 

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงและภัยคุกคามของชาติ 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

1.3.1 ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฎิบัติการ
ด้านต่างๆที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ 
1.3.2 เพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคง 

1.สืบสวนหาข่าวกลุ่มบุคคลที่
เป็นภัยต่อความม่ันคง 
2.อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคงให้มีความทันสมัน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกมิติ 

-ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมี
ความสุขและพึงพอใจจากการ
เฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงของ
รัฐ 

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

1.4.1 เพ่ิมศักยภาพด้านความ
มั่งคงเพ่ือสนับสนุน
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

-มีมาตรการควบคุมดูแล
แรงงานชาวต่างชาติในพ้ืนที่ 
-มีมาตรการดูนักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 

-ประชาชนในพื้นท่ีมีความสุข
และพึงพอใจจากการเฝ้าระวัง
ภัยด้านความม่ันคงของรัฐและ
การท่องเที่ยวในประเทศ 

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

2.1.1 รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นการ
ป้องกันอาชญากรรม 

1.แผนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แก่ประชาชน 
2.มวลชนร่วมป้องกันภัยลดอาชญากรรมใน
ชุมชน 
3.รณรงค์ประชาสมันพันธ์/เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารกับประชาชนด้านการป้องกัน
อาชญากรรมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
4.โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
ข้าราชการตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม 
5.จัดระเบียบสังคมและควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เป็นให้บริการในลักษณะ
คล้ายกับสถานบริการ 
6.เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
หมายจับ 
7.ดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสำนักงานตำแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "พิทักษ์ภัยให้
ประชาชน" 

1.ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำแผนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
2.ประชาชนในพื้นท่ีอยู่อย่าง
สงบสุข มีความพึงพอใจ 

 สน.บางซื่อ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 การอำรวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

2.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา
ตามหลักกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน 
2.2.2 พัฒนาระบบงาน
สอบสวน งานกฎหมาย และ
งานพิสูจน์หลักฐาน 

1.อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนใน
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 
2.พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาโดย
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
และเพ่ิมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ตำรวจ 
3.อบรบคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน
สอบสวนเพื่อการให้บริการประชาชนอย่างมือ
อาชีพ 

-ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

2.3.1 ยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการของสถานีตำรวจและ
หน่วยบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุงการให้บริการห้อง One Stop 
Service ให้บริการได้รวดเร็ว 
2.อบรมให้ความรู้ Service Mind การสร้าง
บุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติที่ดีให้มีความ
เป็นมิตร 
3.โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ
ตำรวจ 
4.ระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ในสารสนเทศ
สถานีตำรวจ (CRIMES) 
5.โครงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CRIMES) มาใช้ในสถานีตำรวจ 

-ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน 
-ระดับความสำเร็จของขั้นตอน
การปฎิบัติงานระบบประจำวัน
อิเล็กทรอนิกส์ในสารสนเทศ
สถานีตำรวจ (CRIMES) 
-ระดับความสำเร็จของการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CRIMES) มาใช้ในสถานีตำรวจ 

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

2.3.2 บังคับใช้กฎหมายและ
อำนวยความสะดวกด้าน
การจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การพัฒนาระบบการจัดการจราจรให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง
การจราจร 
2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังเพ่ือสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้
เส้นทางจราจรรวมไปถึงผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ 
รถรับจ้าง ให้มีความชำนาญในเส้นทางร่วมกัน 
3.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องหมั่นอบรมทำ
ความเข้าใจให้ตำรวจจราจรปฎิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริตและบริการ
ประชาชนอย่างสุภาพ 
4.ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์วางแผนและ
อำนวยการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในแต่
ละพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อย 

-อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเกตุทางถนนลดลง ร้อยละ 
80 
-ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบกไม่น้อยกว่าร้องละ
80 
-การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไปถึงที่เกตุเหตุภายใน 3 นาที 
นอกเขตภายใน 5 นาที  

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

2.3.3 บริการด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชนข้าราชการ
ตำรวจ และครอบครับ 

-โครงการตรวจสุขภาพประชำปี 
-โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ
ตำรวจ 

-ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพที่
แข็งแรงมีความสามัคคีภายใน
หน่วยงาน  

 สน.บางซื่อ 

2.3.4 นำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมายและอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน รวมทั้ง
เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

- โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำรวจโครงการ
อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้คอมพิวเตอร์
ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและธุรการของ
สถานี 
- โครงการพัฒนาระบบการประชุม ทางไกลผ่าน
จอภาพ 
(Video Conference) 
- โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ ใน
ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 
- โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 

   

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน 
 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

3.1.1 เสริมสร้างความเข้าใจ
และทักษะเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน 
3.1.2 เปิดโอกาสให้ภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการับรู้
เรื่องแสดงความคิดเห็นตัดสินใจ 
การดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารจัดการสอดส่อง เฝ้า
ระวังให้ข้อมูล ให้ข้อมูล
ตรวจสอบการปฎิบัติงานของ
ตำรวจอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 

1.โครงการตำรวจร่วมมวลชนป้องกัน
อาชญากรรมอบรมให้ความรู้ชุมชนป้องกันตนเอง
ได้เป็นชุมชนเข็มแข็ง 
2.อบรมอาสาตำรวจบ้านช่วยงานตำรวจและ
ชุมชน 
3.จัดทำข้อมูลอาสาฯช่วยงานตำรวจให้เป็น
ปัจจุบันและจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาให้
สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานตำรวจได้อย่างดี
เยี่ยม 
4.โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ออกตรวจเยี่ยม
ชุมชนสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
5.โครงการประชาชนคมหมู่บ้าน 
6.โครงการ กต.ตร. พบประชาชน 

1.จำนวนอาสาสมัครฯเป็น
สมาชิกช่วยงานตำรวจร้อยละ 
80 % 
2.ชุมชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือ
กับตำรวจในการป้องกัน
อาชญากรรมร้อยละ 80 % 
3.ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามโครงการ กต.ตร. 
พบประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบกิจกรรมการทำงาน
ของตำรวจและเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
ท้องถิ่น 

 สน.บางซื่อ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนคติของข้าราชการตำรวยให้ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
แก้ปัญหาตามแนวคิด 
Community Policing 
3.2.2 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ 
แผนงานโครงการกิจกรรมใน
การมีส่วนร่วมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
ชุมชนในพ้ืนที่  
3.2.3 ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานในทุกข้ันตอนเพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

-โครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ 
-ประชาสัมพันธ์โครงการแจ้งเหตุอาชญากรรม
ทางแอปพิเคชั่น police i lert you 
-ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผ่านสือออนไลน์ 
-โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
ภาคเอกชนและสถานศึกษาในพื้นที่ 
-ขัดทำคู่มือประชาชน 

-ประชาชนในพื้นท่ีพ่ึงพอใจ 
 

 สน.บางซื่อ 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและระบบงานให้
เหมาะสมคล่องตัวทันต่อ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
 
 

-การเตรีมการจัดทำโครงการรองรับแผนปฎิรูป
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
-โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฎิบัติงานบันทึก/
แก้ไข/ประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลกำลังพล 
(Polis) 

-ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำและดำเนินการตามแผนฯ 
-ร้อยละความสำเร็จของการ
ฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฎิบัติงานฯ 
 

 สน.บางซื่อ 

4.1.2 พัฒนาการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผน
ปฎิบัติราชการและแผนอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในการบริหารความ
เสี่ยง 

1.พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

-ผู้รับตรวจมีความพึงพอใจต่อ
การปฎิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในของผู้
ตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ
80  
-จำนวนผู้ตรวจสอบภายในที่
ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 100 

  

 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

4.1.3 พัฒนาระบบวิธีการ
งบประมาณการเงิน และการ
บัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมาย
และระยะเวลาที่กำหนด 
 
4.1.4 พัฒนาระบบส่งกำลัง
บำรุงให้มีความคล่องตัว 
ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว มีการ
บริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน 

1. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบ
ฐานข้อมูล POLIS 
2. จัดทำแผนการข้อรับการสนับสนุนครุภัณฑ์
ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสม 
ตามมาตรฐานที่กำหนดให้เป็นไปตามกรอบอัตรา
ครุภัณฑ์ 
3.ปรับปรุงกรอบอัตราพัสดุประจำหน่วยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกรอบอัตรา
พัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
4.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ำ ทาง
อากาศ ตลอดจนอาคารที่ทำการ ที่พักอาศัยให้
เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน 
 

-ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำและดำเนินการตามแผนฯ 
-ร้อยละความสำเร็จของการ
ฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฎิบัติงานฯ 
 

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

4.1.5 พัฒนาระบบงานวิจัยให้
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน
การปฎิบัติงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

-ประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรและโครงการต่างๆนอก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
-โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการระดับบุคคล 
 

-ระดับความสำเร็จของการ
ปรับปรุงคุณสมบัติฯ 
-ระดับความสำเร็จของการ
ประเมินผลการคัดเลือก
ข้าราชการตำรวจเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรและโครงการ
ต่างๆนอกสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 
 

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4.2 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

4.2.1 พัฒนาระบบการวาง
แผลกำลังพล การสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง 
และกันพิจารณาบำเหน็จ
ความชอบข้าราชการตำรวจ ให้
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
เป็นไปตามแบบระบบคุณธรรม 

-จัดแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา
และร่างกายให้แก่ข้าราชการตำรวจ 
-โครงการเงินกองทุนกู้ยืม 
-จัดสรรห้องพักข้าราชการตำรวจให้เพียงพอ
สำหรับผู้มีสิทธิและดูแลปรับปรุงความเรียบร้อย 
ทั้งห้องพักและสภาพแวดล้อม 
 

-ระดับความสำเร็จของการ
ทบทวน ปรับปรุง ประเมิลผล
การปฎิบัติราชการระดับบุคคล 
-ระดับความสำเร็จของการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตร. 
เพ่ือสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ทางการกีฬาและร่างกายแก่
ข้าราชการตำรวจ 
-ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามสัญญาจ้าง 
 

 สน.บางซื่อ 

4.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมต่อการปฎิบัติงาน 

-ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ฝึกอบรม ทั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 
และชั้นประทวนให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และตอบสนองขีดสมรรถนะที่
ต้องการ 

-ระดับความสำเร็จของการ
ทบทวน ปรับปรุงประเมินผล
การปฎิบัติการปฎิบัติราชการ
ระดับบุคคล 
 

  

 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4.2 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

4.2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ข้าราชการตำรวจ 

-จัดแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา
และร่างกายให้แก่ข้าราชการตำรวจ 
-โครงการเงินกองทุนกู้ยืม 
-จัดสรรห้องพักข้าราชการตำรวจให้เพียงพอ
สำหรับผู้มีสิทธิและดูแลปรับปรุงความเรียบร้อย 
ทั้งห้องพักและสภาพแวดล้อม 
-โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

-ระดับความสำเร็จของการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตร. 
เพ่ือสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ทางการกีฬาและร่างกายแก่
ข้าราชการตำรวจ 
-ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามสัญญาจ้าง 
 

 สน.บางซื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
 

กลยุทธ์ แผน/โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด หน่วยรับผิดชอบ 
หลัก/ร่วม ปฎิบัติ 

4.3.1 ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตในการปฎิบัติงานของทุก
หน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

-ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน
ของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
-พัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายใน 
-ประเมินผลการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในของผู้ตรวจสอบโดยหน่วยรับตรวจ 
-พัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในด้าน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ 

   สน.บางซื่อ 

4.3.2 สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจของประชาชนต่อการ
ปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจอย่าง
ทันต่อสถานการณ์และท่ัวถึง 

-พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่างๆให้ทันต่อ
สถานการณ์ 
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจารกรัฐบาลและ
สำนักงานตำรวจแห่งขาติได้ทันต่อสถานการณ์ 

-ร้อยละของการชี้แจงประเด็นที่
สำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 

  

4.3.3 พัฒนาระบบประเมินผล
การปฎิบัติงาน ให้สามารถ
นำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน 

-โครงการทบทวนปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการระดับบุคคล 

-ระดับความสำเร็จการทบทวน 
ปรับปรุง ประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการระดับบุคคล 

  

 


