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ความเป็นมา 

 สถานีต ารวจนครบาลเพชรเกษม ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และนโยบายของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเพ่ือให้เป็นกรอบแนวทาง และเป็นไปตามหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง ประมาณการ
รายได้และรายจ่ายของหน่วยงานอย่างครบถ้วน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของสถานี
ต ารวจนครบาลหนองแขม ในปีงบประมาณ 2565 

 บทสรูปผู้บริหาร 

 ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ของสถานี
ต ารวจนครบาลหนองแขม ให้มีความสอดคล้องบูรณาการการท างานระหว่างสายงานต่างๆ สู่การขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

 เป้าหมาย คือ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดที่ส านักงาน         
ต ารวจแห่งชาติได้มอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผน           
แม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560             
ได้ มุ่งเน้นรองรับการด าเนินงานตามเป้าหมายและแนวทางของแผนระดับที่ 1 และ 2 ในส่วนที่ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติเกี่ยวข้อง โดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ          
ซ่ึง เป็นแผนระดับที่ 3 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้แก่ หน่วยในสังกัด 
ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นหลัก โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์                 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติรองรับการพัฒนาและ เสริมสร้าง  ความ 
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ ของสถาบันหลัก ของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงน้อมน าและ
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริ  ต่าง ๆ ให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและภายนอก  หน่วยงาน รวมทั้ง จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุนงานจิตอาสาอย่าง สม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอ านวยความ 
ยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์และ  
สนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ไข  



ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหา  อาชญากรรม
ข้ามชาติ การพัฒนามาตรการกลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในการ กระท าผิดรูปแบบ
ปกติและออนไลน์ พิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูก จิตส านึก และเสริมสร้างความ
เป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมาย  ในการ แก้ไขปัญหาในระยะยาว 
รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการ  แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รองรับการด าเนินงาน เพ่ือ  แก้ไข 
ปัญหาความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความมั่นคง และการควบคุมฝูงชนตาม  พระราชบัญญัติ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือ ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือตอบสนองต่อ เป้าหมายต่าง ๆ ที่ก าหนด  ไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสู่ ระบบราชการไทย 4.0 ให้ เป็นองค์กรที่ เปิดกว้าง                  
และ เชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอก 
สามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา ตรวจสอบ
การท างานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ท างานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของประชาชนมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)        
เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ  ความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้             
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการด าเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์การ  เปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองกับ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์กร ที่มีขีดสมรรถนะ  สูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ โดยจัดองค์กรมีความเหมาะสม บริหารทรัพยากร ทางการบริหารให้พร้อมและเพียงพอ     ต่อ 
การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และ
ศรัทธาต่อองค์กร เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความ  โปร่งใส และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้        ใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

วิสัยทัศน์ ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา” 

 ค่านิยม 

 สมรรถนะ  (Competency) สุจริตธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  (People 
Oriented) บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS 



 วัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในระเบียบวินัย บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน และมีการท างานเป็นทีม  

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ สังคมมีความมั่นคง สงบสุข 

พันธกิจ  

1. ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

 2. บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา  

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 

เป้าหมายหน่วยงาน  

1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

 2. บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา อ านวยความยุติธรรม และ  บริการ 
ประชาชน  

3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร  

4. ปฏิรูประบบงานต ารวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

1. สนับสนุนการด าเนินงานแผนระดับต่าง ๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 2. ก าหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม  ให้ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 


