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ความเป็นมา 

ในการนี้สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ   ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่
เรือ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้นโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพ่ือให้ เป็นกรอบแนวทาง และเป็นไปตามหลัก
ความสัม พันธ์ เชิ งเหตุ และผล โดยมีสาระสำคัญ เกี่ ยวกับนโยบ ายการปฏิบั ติ งาน เป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์  รวมทั้ง ประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                              

บทสรุปผู้บริหาร  

ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของสถานี
ตำรวจนครบาลบางยี่เรือให้มีความสอดคล้องและบูรณาการการทำงานระหว่างสายงานต่างๆ สู่การขับเคลื่อน
การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย คือ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดที่สำนักงานตำ
รวแห่งชาติได้มอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 
2565 นโยบายรัฐบาล และนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  ได้
มุ่งเน้นรองรับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติเกี่ยวข้อง โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระดับที่ 3 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้แก่ หน่วยในสังกัด 
ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์ 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติรองรับการพัฒนาและ เสริมสร้าง
ความ จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของสถาบันหลัก
ของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ 
รวมถึงน้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริ
ต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุนงานจิตอาสาอย่าง
สม่ำเสมอ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความ 
ยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์และ 
สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหา 
อาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการกลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในการ 
กระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ พิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูก



จิตสำนึก  และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมาย 
ในการ แก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถดำเนินการ 
แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รองรับการดำเนินงาน เพ่ือ
แก้ไข ปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคง และการควบคุมฝูงชนตาม
พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม 
โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือตอบสนองต่อ
เป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง และ 
เชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอก 
สามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา 
ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก 
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High 
Performance Government)  เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ 
ความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะ
สูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ โดยจัดองค์กรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากร
ทางการบริหารให้พร้อมและเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความ
โปร่งใส และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด  

         วิสัยทัศน์  ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 

         ค่านิยม  
                  สมรรถนะ (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(People  Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS 
        วัฒนธรรมองค์กร  
                  ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และมีการทำงานเป็นทีม   
        ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน  
                  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคมมีความม่ันคง สงบสุข  
        พันธกิจ  
               1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์   
               2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา  
               3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร  
  
 



เป้าหมายหน่วยงาน  
              1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
              2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรม และ
บริการ ประชาชน  
              3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร   
              4. ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลบางย่ีเรือ  

    1. สนับสนุนการดำเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
               2. กำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลบางย่ีเรือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 
เจ้าภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 

เจ้าภาพ
ตัวชี้วัด ระดับ
ยุทธศาสตร์ 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
เสริมสร้างความมัน่คงของ
สถาบนัหลักของชาต ิ

สน.บางยี่เรือ 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระ
บรมวงศานวุงศ์ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นไป
อย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราช ประสงค์  
1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อม 
ธำรงรักษา ไว้ซึง่สถาบันหลักของชาติ / 
สนับสนนุ และเสริมสรา้งการ ดำเนินงานตาม
แนวทาง พระราชดำริได้อยา่งมี ประสิทธิภาพ 

- ถวายความปลอดภัยอย่างสม
พระเกียรติ ต้องตามพระราช
ประสงค์ ร้อยละ 100  
- ระดับความสำเร็จของการ
เผยแพร่และน้อม นำ แนว
พระราชดำริไปปฏิบัติอยา่งเป็น
รูปธรรม 

ทุกฝ่าย -การถวายความปลอดภัย  
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์  
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้าง 
ความเข็มแข็งให้กับชุมชน 



ยุทธศาสตร์ที่ 2   

เพิ่มประสิทธิภาพในการ 
สร้าง ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน และ
การอำนวยความยตุิธรรม
ทางอาญา 

สน.บางยี่เรือ 2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มี
ความ ปลอดภัยในชีวิต และทรพัย์สิน และ 
บังคับใช้กฎหมาย อย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม  

 

 

2.2 ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรม
ทางอาญา และการบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็วเสมอภาคและ เป็นธรรม 

- จำนวนคดีอาญาความผิดต่อ
ชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ 
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัค่าเฉลีย่ 
3 ปีย้อนหลัง ความหวาดกลัวภยั
อาชญากรรมของประชาชน ไม่
เกินร้อยละ 40 *  
- ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่
ตำรวจ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
*  (ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยประชาชน มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยส์ิน 
และ การบริการ)  
-ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การอำนวย ความยตุิธรรมทาง
อาญาของตำรวจ ไมน่้อย กว่า
ร้อยละ 80 (ด้านการบริการด้วย
ความ สะดวกรวดเร็ว เสมอภาค
และเป็นธรรม) ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการ  

ฝ่ายป้องกนัฯ 

ฝ่ายสอบสวน 
 

1. การบังคับใช้กฎหมายและ บริการ 
ประชาชน  

2. การรักษาความปลอดภัยและ 
ให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว  

 

1. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการ 
ดำเนินการ ดา้นนิติวิทยาศาสตร์
ตำรวจ  

2. การสนับสนุนการปฏิบัติดา้นการ 
สอบสวน  

3. การปฏิรูประบบงานสอบสวน และ 
การบังคับ ใช้กฎหมาย  

4.กองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวน คดีอาญา 

 

 



ยุทธศาสตร์ 
เจ้าภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 

เจ้าภาพตัวชี้วัด 
ระดับยุทธศาสตร์ 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง 

 สน.บางยี่เรือ  3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง และ ตรวจสอบ คัด
กรอง ปราบปราม คนต่างด้าวไม่
พึง ปรารถนาดีขึ้น  
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
มีผลกระทบ ต่อความ มั่นคงใน
ภาพรวมดีขึ้น 

- ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดด้านการ 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมัน่คงบรรลุ 
เป้าหมาย ร้อยละ 100  
ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดการป้องกัน
และ แก้ไข ปัญหาที่มผีลกระทบต่อความ
มั่นคง บรรลุเปา้หมาย ร้อยละ 100 

ฝ่ายป้องกนัฯ  
ฝ่ายสบืสวน 

1. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปราม คน
ต่างด้าวที่ไม่พงึปรารถนา  
2. การรักษาความปลอดภัยในชวีิต และ 
ทรัพย์สินของประชาชน และ การรักษาความ
สงบเรียบร้อย  
 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุม 
สถานการณ์ความไมส่งบ  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่  
3. เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและ พัฒนา 
คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ  
4. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความ 
มั่นคงในพื้นที่  
5. การดำเนินการด้านการข่าวที่มี ผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษา 
ความ ปลอดภัยบุคคลสำคัญ  
6. การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ ความมั่นคง 
และความสงบ เรียบร้อย 

 



 

ยุทธศาสตร์ 
เจ้าภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 

เจ้าภาพตัวชี้วัด 
ระดับ

ยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
พัฒนาองค์กรให้
ทันสมัย สู่ระบบ
ราชการไทย 4.0 

 สน.บางยี่เรือ  4.1 การจัดองค์กรมีความ
เหมาะสม นำเทคโนโลยีดิจิทลัมา
ใช้ในหน่วยงานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ  
4.2 ระบบการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล มีประสิทธิภาพ 
ข้าราชการตำรวจมีความเปน็มือ 
อาชีพ ภาคภูมิใจในการปฏบิัติ
หน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่นและ 
ศรัทธาต่อองค์กร  
4.3 เป็นองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับในเร่ือง ความโปร่งใส 

- ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อ
การ บริหารงานของสถานีตำรวจนครบาล
บางรัก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 *  
- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้ 
ทันสมัย เปิดกวา้ง มีขีดสมรรถนะสูง ไม่
น้อย กว่าร้อยละ 80  
- ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การเป็นระบบ 
ราชการ 4.0 ไม่ต่ำกวา่เป้าหมาย
มาตรฐาน  (ร้อยละ 75) (ตามเกณฑ์ที่ส า
นักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน
กำหนด - ระดับความสำเร็จในการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงาน ดิจทิัลมาใช้ในการ 
บริหารและการตัดสนิใจ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
80  
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ใน การดำเนินงานของหน่วยงานฯ ไมน่้อย
กว่า ระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน) 
- สัดส่วนขา้ราชการตำรวจและเจ้าหน้าทีท่ี่ 
กระทำผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 20 

ทุกฝ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็น
ระบบราชการไทย  4.0  
1. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสาร  
2. การจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐ และข้อมูล 
เปิดรองรับการ  
เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล  
1. การฝึกอบรมตำรวจ  
2. การให้บริการสุขภาพ  
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการ 
ที่พักอาศัย  
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยด์้าน 
การศึกษา  
1. การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 
และประพฤติมชิอบ 



   
-ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
(ด้านความโปร่งใส)  

-ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวย 
ความ ยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 (ด้านความโปรง่ใส) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์  

          ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุดสมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์  
2. การปฏิบัติทุกครั้งให้มีการประสานงานกับหน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด  
3. ปรับแผนการถวายความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน  
4. หัวหน้าหน่วยต้องกำกับ ดูแล อำนวยการ และตรวจสอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้มแข็งมาปฏิบัติภารกิจ มีการแบ่งพ้ืนที่

รับผิดชอบที่ชัดเจน  
5. ซักซ้อมการปฏิบัติ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับ โดยเฉพาะ รอง สว. - ผบ.หมู่ ให้เข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างถ่องแท้  

 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานและ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 
หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ 
แผ่นดิน(บาท) 

รายได้ 
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การถวายความปลอดภัย 
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

- ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้อง
ตาม พระราชประสงค์ ร้อยละ 100   
- ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าทีถ่วายความ
ปลอดภัย   

สน.บางยี่เรือ ทุกฝ่าย - - - 

 
 
 



เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ   

ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
1. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้ างความ

เข้าใจถึง หลักการ เหตุผล และความ จำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ประชาชน และสังคม  
2. นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและชุมชน รวมถึงสนับสนุน

การดำเนินงานตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์  
3. การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้องมีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าและจัดทำแผนรองรับการปฏิบัติ โดยต้องมีการดำเนินการทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิด และหลังเกิดเหตุ  

 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 
หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ 
แผ่นดิน(บาท) 

รายได้ 
หน่วยงาน 

กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
สร้าง ความเข็มแข็งให้กับชุมชน 

- การปลูกฝังจิตสำนึกจิตอาสาและการเผยแพร่ ความรู้
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ  

สน.บางยี่เรือ   ตชส.  - - - 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและความม่ันคงของประเทศ 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.1   

1. จำนวนคดีอาญาความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  
2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40   
3. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน และการบริการ)  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  

1. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ  
2. พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกำลัง

พล (สอดคล้องกับความหนาแน่นของจำนวน ประชากรและพ้ืนที่)  
3. นำระบบฐานข้อมูลมาเชื่อมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ให้เกิด

การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดจำนวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านจราจร  
5. ป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยกำหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการที่จะเป็นแหล่งเพาะ 

อาชญากรรม ปลูกจิตสำนึก และการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถิ่นของ
ตนเองซึ่ง เป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้าน อาชญากรรมในระยะยาว  

7. สร้างภาพลักษณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีและเพ่ิมความไว้ใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มาก
ขึ้น  

8. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 



แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 
หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ 
แผ่นดิน(บาท) 

รายได้ 
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การบังคับใช้
กฎหมายและ บริการ 
ประชาชน  

1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการและ ระงับ เหตุ
ของสายตรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
2. จับกุมการกระทำความผิดคดีความผิดที่รัฐเป็น 
ผู้เสียหาย (กลุ่มคดีที่ 4) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 เมื่อ
เทียบกับ ปีที่ผ่านมา  
3. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 85.83 คดี/ ประชากร
หนึ่งแสนคน  
4. กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน  29.39 
คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน  
5. ความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการบนสถานี  (Front 
Office) และนอกสถานีตำรวจ (จราจร จิตอาสา  พัฒนา สาย
ตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  

สน.บางยี่เรือ ทุกฝ่าย - - - 

 
 
 
 
   



เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2.2   

1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและ
เป็นธรรม)  

2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านอำนวยความยุติธรรม)  
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  

1. พัฒนาระบบงานสอบสวน และงานบริการบนสถานีโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของงาน
สอบสวนอย่าง ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า รวมทั้งพัฒนาระบบการตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้า และการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สถานีตำรวจทั่วประเทศเพ่ืออำนวยความ สะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม  

2. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ในการทำสำนวน  
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และ ครอบครัว พ.ศ. 2553   
4. เพ่ิมศักยภาพในการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตำรวจ และสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการ

ยุติธรรมของตำรวจ ทุกขั้นตอน ปิดช่องโหว่ที่จะเป็นการเอ้ือต่อการประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินงานและ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 

หน่วย
ปฏิบัติ/ 

หน่วยขอรับ
งบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ 
แผ่นดิน(บาท) 

รายได้ 
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การสนับสนุน
การปฏิบัติด้านการ
สอบสวน  
กิจกรรม : การปฏิรูป
ระบบงานสอบสวน  และ
การ บังคับใช้กฎหมาย  
- กองทุนเพ่ือการสืบสวน
และสอบสวน คดีอาญา 1 

1. พนักงานสอบสวนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75   
2. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำางานด้านการสอบสวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
การรบัแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่  
1. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้รับการจัดทำแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 1 
ระบบ  
2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80    
1. ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา ต่อการดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนใน กระบวนการยุติธรรมของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา ต่อการได้รับการปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสม ตามหลักสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวน
เรื่องร้องเรียน 

สน.บางยี่เรือ  ฝ่าย
สอบสวน  

-  -  - 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนาดีขึ้น  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100   
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  

1. การบริหารจัดการความมั่นคง  
1.1 บูรณาการในการจัดทำความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันภัยอาชญากรรม  
1.3 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการบริหารจัดการ  
1.4 สร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

2. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา  
2.1 ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือบูรณาการการดำเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง  
2.2 ดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าเมืองและพำนักอยู่ในราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด  
2.3 เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว   

 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวมดีขึ้น  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100   
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
1.1 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง การก่อการร้ายรูปแบบใหม่ การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้าย การป้องกันและ

รับมือการใช้สื่อ สังคมออนไลน์ในกิจกรรมสนับสนุนการก่อการร้าย รวมทั้งควบคุมและป้องกันการเผยแพร่ แนวคิดสุดโต่งที่นิยมการใช้ความรุนแรง 
(Radicalization)  

1.2 เฝ้าระวังคนในพื้นที่ในการสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อม  
1.3 เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมให้เห็นความสำคัญของปัญหาการก่อการร้าย  



 2. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ  
2.1 ดำเนินงานด้านการข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือสนับสนุนการข่าวกรองด้านความมั่นคงและ

ผลประโยชน์ แห่งชาติ  
3. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558   
3.2 กำหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และบรรเทาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อ่ืนซึ่งอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกับสถานที่ ชุมนุม และกำหนด ให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ทราบสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุมและช่วงเวลาที่มีการชุมนุมตลอดจนคำแนะนำ
เกี่ยวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่ง สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จากการชุมนุมน้อยที่สุด  

3.3 จัดทำแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ทั้งในกรณีหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้ให้ใช้กำลังและเครื่องมือ
ควบคุมฝูงชน เพียงเท่าที่จำเป็น รวมทั้งกรณีการเลิกชุมนุมให้ความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 
หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ 
แผ่นดิน(บาท) 

รายได้ 
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การบังคับใช้กฏหมาย  
เกี่ยวกับ ความม่ันคงและความสงบ เรียบร้อย  
กิจกรรม : การดำเนินการด้านการข่าว ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของ  
ประเทศ และการรักษาความปลอดภัย บุคคล
สำคัญ 

- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชน ในการ
ชุมนุม สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 1 รายการ   

สน.บางยี่เรือ  ทุกฝ่าย - - - 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0   
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การจัดองค์กรมีความเหมาะสม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.1   

1. ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบริหารงานของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
3. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การเป็นระบบราชการ 4.0 ไม่ตำ่กว่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)  
    (ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด)  

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา  
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการทุกประเภทของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน สามารถมีการเชื่อมโยงหลาย

หน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอก แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  
2. พัฒนาการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ให้ทันสมัยโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูล มาใช้ในการ

พัฒนา นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอก แบบอัตโนมัติ เช่นการสร้าง
แพลตฟอร์ม ดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน  

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่ อบริบท
การ เปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่มีความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบบูรณา
การเชื่อมโยง เป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน  

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้รับบริการมีช่องทางในการเสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของตำรวจได้อย่างสะดวก และทันสถานการณ์  
5. วางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานีต ำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ให้ทันสมัย และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ให้สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  
6. บริหารงบประมาณ การเงิน ให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด  
8. มีการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการ ติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ  



9. เสริมสร้างภาพลักษณ์สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีและเพ่ิมความไว้ใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มาก
ขึ้น 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 
หน่วยปฏิบัติ/ 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงิน
รวม 

(บาท) 

งบประมาณ 
แผ่นดิน(บาท) 

รายได้ 
หน่วยงาน 

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการ 
พัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นระบบราชการ 
ไทย 4.0 

- ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การเป็นระบบราชการ 4.0  ไม่ตำ่
กว่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) (ตามเกณฑ์ ที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนกำหนด) 

สน.บางยี่เรือ  ทุกฝ่าย - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส  
ตัวชี้วัดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4.3  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ ไม่น้อยกว่าระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน)  
2. สัดส่วนข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ท่ีกระทำผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ 20   
3. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ด้านความโปร่งใส)  
4. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (ด้านความโปร่งใส)  

แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา  
1. กำหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตำรวจ  
2. ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการ 
(กิจกรรมตาม
งบประมาณ) 

ตัวช้ีวัด 

หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

หลัก/ร่วม 

หน่วย
ปฏิบัติ/ 

หน่วยขอรับ
งบ 

วงเงิน
รวม 

(บาท) 

งบประมาณ 
แผ่นดิน(บาท) 

รายได้ 
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การป้องกัน
และปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ไม่น้อยกว่าระดับ A  (85.00-94.99)   
- จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการได้รับการตรวจ
เร่งรัดแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   
- จำนวนข้าราชการตำรวจที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อย
ละ 100   
- จำนวนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดฐานทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้รับการลงโทษ
ทางวินัย ร้อยละ 100  
- จำนวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกัน
ปราบปรามท่ีบกพร่องในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 

สน.บางยี่เรือ ทุกฝ่าย - - - 

 



 
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ  

การประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 กลยุทธ์แนวทางการดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สถานีตำรวจ 
นครบาลบางยี่เรือ ซึ่งในแต่ละด้าน จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิตของสถานี
ตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยเจ้าหน้าที่
แต่ละสาย เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์จะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ
สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ตามห้วงเวลา  ดังนี้  

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  

             1. วงรอบ 6    เดือน ภายในวันที่ 1 เม.ย.65  
                        2. วงรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1 ต.ค.65  

ให้ฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ รวบรวมรายงานผลการดำเนินการ ติดตามประเมิน 
ผลสรุป ในภาพรวมเสนอกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ต่อไป  
 


