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ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ 

-------------------------------- 
 

ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรข้าราชการตำรวจอย่างต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้
ข้าราชการทุกหน่วย และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายขององค์กร ให้บบรรลุมผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ และตามนโยบายของรัฐบาล 

 

สถานีตำรวจนครบาลบางซื ่อ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารกำลังพลไว้ 2 ด้าน 
ประกอบด้วย 

ด้านที่ 1 นโยบายด้านการบริหารกำลังพล  
1.) ส่งเสริม สนับสนุนการโยกย้ายที่เป็นธรรม โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ 

องค์กรเป็นสำคัญ 
2.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการที่มีผลการ 

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

ด้านที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนากำลังพล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 1.ส่วนที่ 1 การพัฒนาบุคลากร  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  1.1 ฝ่ายอำนวยการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดซื้อ  

จัดจ้าง และการเงิน การบัญชี 
  1.2 ฝ่ายจราจร มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังพลความรู้ 

เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการใบสั่งออนไลน์ (PTM) 
    1.3 ฝ่ายป้องกันปราบปราม  มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับกำลังพล ให้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
     1.3.1 ฝึกทบทวนเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความชำนาญในการใช้ปืนไฟฟ้า  

     1.3.2 การตรวจจุดเสี่ยงจุดลอ่แหลม ด้วยเทคโนโลยี (จุดตรวจ 
QR Code) 

      

                       /1.4 ฝ่ายสืบสวนฯ 
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1.4  ฝ่ายสืบสวน มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนด้วย 
เทคโลโลยี (กล้อง CCTV)  

1.5 ฝ่ายสอบสวน มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้าน 
                                                   1.5.1 การรับแจ้งความออนไลน์ 
     1.5.2 การสอบสวนในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2. ส่วนที่ 2 การพัฒนาสถานที่  โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
     2.1 ปรับปรุงห้องรับแจ้งความร้องทุกข์  
     2.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทุกฝ่าย  
     2.3 ปรับปรุงห้องประชุม  
     2.4 ปรับปรุงร้านอาหารสวัสดิการ  
     2.5 ปรับปรุงอาคารบ้านพักของทางราชการ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

              ประกาศ ณ วันที่  18  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
     
       
      พันตำรวจเอก         
                 (  กฤษฎางค์  จิตตรีพล  ) 
        ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ 
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                        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      สน.บางซื่อ                            โทร.๐๒-2278-5086 

ที ่ ๐๐๑5(บก.น.2)(09)/-                                วันที่    18   มกราคม  2565  

เรื่อง    ขอเชิญประชุม 

- รอง ผกก.ป.,รอง ผกก.สส.,รอง ผกก.(สอบสวน) หน.พงส. 

- รอง ผกก.จร.สว.อก. และข้าราชการตำรวจ สน.บางซื่อ ทุกนาย ที่ไม่ติดหน้าที่เวรยาม 
  

ตามที ่ตร.และสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ
นครบาล  โดยมีเป้าหมายมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
ข้าราชการตำรวจ โดยให้กำหนดยโยบายการบริหารและพัฒนากำลังในสังกัด เพื่อให้บรรลุงวัตถุประสงค์ตาม
แผนยุทธศาสตร์สถานีตำรวจ นั้น 

จึงขอเชิญข้าราชการตำรวจ สน.บางซื่อ ทุกนาย ที่ไม่ติดภารกิจหน้าที่เวรยาม เข้าร่วม 
ประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารและการพัฒนากำลังพลข้าราชการตำรวจในสังกัด สน.บางซื่อ ในวันพุธ 
ที่ 19 ม.ค.65 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ประชุมชั้น 4 สน.บางซื่อ  โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
      
                             
        พ.ต.อ.     
           (  กฤษฎางค์  จิตตรีพล  ) 
                 ผกก.สน.บางซื่อ 
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ระเบียบวาระการประชุมการบริหาร สน.บางซ่ือ 

ครั้งที ่2/2565 

วันพุธที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น 4 สน.บางซ่ือ 

------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ............................................................................................................................. ............................. 

ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องเพื่อทราบ 

- สถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
- การดำเนินการการประเมินบุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และบุคคล 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 
- ประกาศยโยบายการบริหารและพัฒนากำลังพล ให้ข้าราชการตำรวจ  

สน.บางซื่อ ให้ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่องเพื่อพิจารณา 

- การพิจารณากำลังพลในการจัดทำข้อมูลของสถานีตำรวจ OIT  
จำนวน 42 หัวข้อ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ระเบียบวาระท่ี 6         ข้อสั่งการของประธาน 

  
 ..................................................................................................................................... 
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บทนำ  

     ในปัจจุบ ันที ่สภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอกประเทศ มีการ  
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่เว้นแม้แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง พัฒนาองค์กร เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาตามลำดับ แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านทรัพยากร
รวมถึงงบประมาณ ทำให้ทุกองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการได้หลายวิธีการ แต่วิธีการที่เป็นที่ยอมรับ  และใช้
ทรัพยากรไม่มาก ก็คือ การพัฒนาคนขององค์กรให้เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง ดังนั้น สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ จึงให้ความสำคัญของการพัฒนากำลังพลใน
สังกัด ให้เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ มีทักษะและความสามารถที่สูงขึ ้น มีผลงานเพิ่มขึ้นและดีขึ ้น สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สถานีตำรวจนครบาล
บางซื ่อ  จึงกำหนดนโยบายการบริหารกำลังพล เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

นโยบายการบริหารกำลังพล 
 

ด้านการบริหารกำลังพล 
1.) ส่งเสริม สนับสนุนการโยกย้ายที่เป็นธรรม โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ 

องค์กรเป็นสำคัญ 
2.) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ พิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการที่มีผลการ 

ปฏิบัติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และความสามารถเชิงสมรรถนะ    
3.)  การพิจารณาความดี ความชอบ พิจารณาตามหลักคุณธรรม ความโปร่งใส  
4.) กำหนดบทบาทหน้าที่ของกำลังแต่ละสายงานให้ชัดเจน  
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             1.การส่งเสริม สนับสนุนการโยกย้ายที่เป็นธรรม   
              การโยกย้ายต้องคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการและการพัฒนา  
ข้าราชการตำรวจเป็นหลัก และจะต้องไม่กระทำโดยมีอคติหรือเจตนากลั่นแกล้งข้าราชการตำรวจผู้ถูกย้าย   
ให้ได้รับ ความเสียหาย ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใดให้พิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  โดย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549 
   2.การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
   การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม โปร่งใส โดยยึดหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  

ตามหนังสือ ตร.ที่ 0009.26/ว 66 ลง 25 กันยายน 2557 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ 

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

และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2553 และในการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
ดีเด่น เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน สมควรได้รับการยกย่อง โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ดังนี้ 

 4.1 การครองตน 
 4.2 การครองคน 
 4.3 การครองงาน 
 4.4 ผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ 
      4.การกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละสายงาน  
      กำหนดบทบาท หน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการตำรวจ

ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ โดยยึดถือตามนัย
คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ตุลาคม 2537 ,คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 537/2555  ลง 
วันที่ 27 กันยายน 2555 และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 538/2555 ลง วันที่ 27 กันยายน 2555   
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ด้านการพัฒนากำลังพล  
การพัฒนากำลังพล หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน  ความรู้ความสามารถ 

ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีขึ้น เพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น ปฏิบัติงานได้
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1. บุคลากรของหน่วย มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม การพัฒนากำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2565 

สายงาน ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม 

1.อำนวยการ การพัฒนาบุคลากร 1.การจัดซื้อจัดจ้าง  
2.การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี 

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

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

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

2.เพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนในคดี
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสถานที ่ประจำปีงบประมาณ 2565 

สถานที่ ประเด็นนโยบาย เป้าหมาย 

1.ห้องรับแจ้งความร้องทุกข์ การพัฒนาสถานที่ ห้องรับแจ้งความ สะอาด เพียงพอ และ
สามารถสนองนโยบายการบริการ ณ จุดเดียว 
(ONE STOP SERVICE) ของ ตร. 

2.ห้องปฏิบัติการทุกสายงาน การพัฒนาสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลัก 5ส. 
3.ห้องประชุม การพัฒนาสถานที่ สามารถรองรับระบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
4.ร้านอาหารสวัสดิการ การพัฒนาสถานที่ เพ่ือให้ข้าราชการสามารถประกอบอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.อาคารบ้านพักของทางราชการ การพัฒนาสถานที่ เพ่ิมขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในองค์กร ได้รับ

สวัสดิการที่ดีขึ้น 
 

 
   

 
 
 
 



 

นโยบายการบริหารกำลังพลสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ 

ตำรวจสีขาวดาวคณุคุณธรรม 
 “เม่ือคนดีมีที่ยืนในสังคมอย่างภาคภูมิใจและได้รับการยกย่องเชิดชู นั่นจะเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างความ
ภาคภูมิใจในการทําความดีเกิดความละอายในการทําชั่ว และเมื่อสีขาวมีจํานวนมากขึ้น สีดําก็จะลดลง       
และผมหวังว่าจะหมดไปในที่สุด คงเหลือไว้แต่ “ตํารวจสีขาว ดาวคุณธรรม” 
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การพัฒนาปรับปรุงสถานที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 


