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ยทุธศาสตร์ เจา้ภาพยทุธศาสตร์ เป้าหมายยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ เจา้ภาพตวัช้ีวดั ระดบั
ยทุธศาสตร์ 

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
เสริมสร้างความ
มัน่คงของ สถาบนั
หลกัของชาติ 

สน.หนองแขม 1.1 ถวายความปลอดภยั
พระมหากษตัริยพ์ระ บรมวงศานุวงศ ์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไป อยา่ง
สมพระเกียรติ ตอ้งตามพระราช 

ประสงค ์ 
1.2 คนไทยมีความจงรักภกัดี ซ่ือสตัย ์
พร้อม ธ ารงรักษา ไวซ่ึ้งสถาบนัหลกั
ของชาติ / สนบัสนุน และเสริมสร้าง

การ ด าเนินงานตาม แนวทาง 
พระราชด าริไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ถวายความปลอดภยั
อยา่งสม พระเกียรติ ตอ้ง
ตามพระราช ประสงค ์

ร้อยละ 100 
 - ระดบัความส าเร็จของ
การ เผยแพร่และนอ้ม น า 
แนว พระราชด าริไป

ปฏิบติัอยา่งเป็น รูปธรรม 

-ทุกสายงาน -การถวายความปลอดภยั 
พระมหากษตัริยแ์ละพระ

บรมวงศานุ วงศ ์
 -ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการสร้าง ความเขม็แขง็

ใหก้บัชุมชน 



ยทุธศาสตร์ เจา้ภาพ
ยทุธศาสตร์ 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ เจา้ภาพตวัช้ีวดั 
ระดบัยทุธศาสตร์ 

กิจกรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
สร้าง ความปลอดภยัใน 
ชีวติ และทรัพยสิ์น และ 
การอ านวยความยติุธรรม 

ทางอาญา 

สน.หนองแขม 2.1 สงัคมมีความสงบ
เรียบร้อย ประชาชน มี ความ 

ปลอดภยัในชีวติ และ
ทรัพยสิ์น และ บงัคบัใช้

กฎหมาย อยา่งเสมอภาคและ
เป็นธรรม 

2.2 ประชาชนไดรั้บการ
อ านวยความยติุธรรม ทาง
อาญา และการบริการดว้ย
ความสะดวก รวดเร็วเสมอ

ภาคและ เป็นธรรม 

- จ านวนคดีอาญาความผิดต่อ ชีวติ 
ร่างกาย เพศ และทรัพย ์ลดลงเม่ือ

เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั 
ความหวาดกลวัภยั อาชญากรรมของ

ประชาชน ไม่ เกินร้อยละ 40 * 
 - ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อ การ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ต ารวจ ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80 * (ดา้นการรักษาความ
สงบ เรียบร้อยประชาชน มีความ 

ปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น และ การ
บริการ) 

 -ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อ การ
อ านวย ความยติุธรรมทาง อาญาของ

ต ารวจ ไม่นอ้ย กวา่ ร้อยละ 80 (ดา้นการ
บริการดว้ย ความ สะดวกรวดเร็ว เสมอ
ภาค และเป็นธรรม) ความเช่ือมัน่ของ 

ประชาชนต่อการ 

-ฝ่ายป้องกนั
ปราบปราม 

-ฝ่ายสอบสวน 

1. การบงัคบัใชก้ฎหมาย
และ บริการ ประชาชน 

2. การรักษาความ
ปลอดภยัและ ใหบ้ริการ 

แก่นกัท่องเท่ียว  
 

1. การตรวจพิสูจน์
หลกัฐานและการ 
ด าเนินการ ดา้นนิติ
วทิยาศาสตร์ ต ารวจ 

 2. การสนบัสนุนการ
ปฏิบติัดา้นการ สอบสวน  
3. การปฏิรูประบบงาน
สอบสวน และ การ
บงัคบั ใชก้ฎหมาย 
 4.กองทุนเพื่อการ

สืบสวนและ สอบสวน 
คดีอาญา 



ยทุธศาสตร์ เจา้ภาพยทุธศาสตร์ เป้าหมายยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ เจา้ภาพตวัช้ีวดั ระดบั
ยทุธศาสตร์ 

กิจกรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ป้องกนัและแกไ้ข 

ปัญหาท่ีมี
ผลกระทบ ต่อความ

มัน่คง 

สน.หนองแขม 3.1 การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา ความมัน่คง และ 
ตรวจสอบ คดั กรอง 

ปราบปราม คนต่างดา้วไม่ 
พึง ปรารถนาดีข้ึน 

 3.2 การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาท่ี มีผลกระทบ ต่อ
ความ มัน่คงใน ภาพรวมดี

ข้ึน 

- ผลการด าเนินงานตาม
ตวัช้ีวดัดา้นการ ป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหาความ
มัน่คงบรรลุ เป้าหมาย 

ร้อยละ 100  
-ผลการด าเนินงานตาม
ตวัช้ีวดัการป้องกนั และ 

แกไ้ข ปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ มัน่คง 
บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 

100 

-ฝ่ายป้องกนัฯ  
-ฝ่ายสืบสวน 

1. การตรวจสอบ คดักรอง 
ปราบปราม คน ต่างดา้วท่ีไม่
พึงปรารถนา 2. การรักษา
ความปลอดภยัในชีวติ และ 
ทรัพยสิ์นของประชาชน และ 
การรักษาความ สงบเรียบร้อย 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ควบคุม สถานการณ์ความไม่

สงบ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการ

รักษาความปลอดภยั ในพ้ืนท่ี 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพก าลงัพล
และ พฒันา คุณภาพชีวติของ

ขา้ราชการต ารวจ 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินคดีความ มัน่คงใน

พ้ืนท่ี  
5. การด าเนินการดา้นการข่าว
ท่ีมี ผลกระทบ ต่อความมัน่คง
ของประเทศและการรักษา 
ความ ปลอดภยับุคคลส าคญั 



 6. การบงัคบัใชก้ฎหมาย
เก่ียวกบั ความมัน่คง และ
ความสงบ เรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยทุธศาสตร์ เจา้ภาพยทุธศาสตร์ เป้าหมายยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัระดบัยทุธศาสตร์ เจา้ภาพตวัช้ีวดั ระดบั
ยทุธศาสตร์ 

กิจกรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

พฒันาองคก์รให ้

ทนัสมยั สู่ระบบ 

ราชการไทย 4.0 

สน.หนองแขม 4.1 การจดัองคก์รมีความ 

เหมาะสม น าเทคโนโลยี
ดิจิทลัมา ใชใ้นหน่วยงาน
ไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ 

4.2 ระบบการบริหารงาน 

ทรัพยากรบุคคล มี
ประสิทธิภาพ ขา้ราชการ
ต ารวจมีความเป็นมือ 

อาชีพ ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบติั หนา้ท่ี มีความรัก 
เช่ือมัน่และ ศรัทธาต่อ

องคก์ร  

4.3 เป็นองคก์รท่ีไดรั้บ
การ ยอมรับในเร่ือง ความ

โปร่งใส 

- ความพึงพอใจของ
ขา้ราชการต ารวจต่อ การ 
บริหารงานของสถานี

ต ารวจนครบาลหนองแขม 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 * - 

ระดบัความส าเร็จในการ
พฒันาองคก์ารให ้ทนัสมยั 
เปิดกวา้ง มีขีดสมรรถนะ
สูง ไม่ นอ้ย กวา่ร้อยละ 

80 

 - ผลการพฒันาศกัยภาพ
องคก์ารเป็นระบบ 

ราชการ 4.0 ไม่ต ่ากวา่
เป้าหมาย มาตรฐาน (ร้อย
ละ 75) (ตามเกณฑท่ี์ส า 
นกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการ พลเรือน 

ก าหนด 

 - ระดบัความส าเร็จในการ
น า นวตักรรม เทคโนโลยี
ขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างาน ดิจิทลัมาใชใ้น

การ บริหารและการ
ตดัสินใจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ทุกสายงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พฒันาองคก์รเพื่อเป็น ระบบ

ราชการไทย 4.0 

 1. การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ ส่ือสาร  

2. การจดัท าขอ้มูลส าคญั
ภาครัฐ และขอ้มูล เปิดรองรับ

การ เช่ือมโยงขอ้มูลใน
รูปแบบดิจิทลั 

 1. การฝึกอบรมต ารวจ 

 2. การใหบ้ริการสุขภาพ 

 3. การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ดา้นสวสัดิการ ท่ีพกั

อาศยั 

 4. การพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์า้น การศึกษา  
1. การป้องกนัและ

ปราบปรามการ ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 



ละ 80 - ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ใน การ

ด าเนินงานของหน่วยงาน
ฯ ไม่นอ้ย กวา่ ระดบั A 

(85.00 – 94.99 คะแนน 

) - สดัส่วนขา้ราชการ
ต ารวจและเจา้หนา้ท่ีท่ี 

กระท าผิดกฎหมายลดลง 
ร้อยละ 20 

-ความเช่ือมัน่ของ
ประชาชนต่อการ

ปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80 (ดา้นความโปร่งใส) -

ความเช่ือมัน่ของ
ประชาชนต่อการอ านวย 

ความ ยติุธรรมทางอาญา
ของต ารวจ ไม่นอ้ย กวา่
ร้อยละ 80 (ดา้นความ

โปร่งใส) 

 

 



 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 

 1.1 ถวายความปลอดภยัพระมหากษตัริย ์พระบรมวงศานุวงศ ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นไปอยา่งสมพระเกียรติตอ้งตามพระราชประสงค ์ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

ยทุธศาสตร์ท่ี 

 1.2 ถวายความปลอดภยัอยา่งสมพระเกียรติตอ้งตามพระราชประสงค ์ร้อยละ 100 แนวทางการด าเนินการ/พฒันา  

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เกิดความปลอดภยัสูงสุดสมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค ์

 2. การปฏิบติัทุกคร้ังใหมี้การประสานงานกบัหน่วยราชการในพระองค ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด  

3. ปรับแผนการถวายความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ภยัคุกคามในปัจจุบนั 

 4. หวัหนา้หน่วยตอ้งก ากบั ดูแล อ านวยการ และตรวจสอบการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งมอบหมายใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ท่ีเขม้แขง็มาปฏิบติัภารกิจ มี

การแบ่งพื้นท่ี รับผดิชอบท่ีชดัเจน  

5. ซกัซอ้มการปฏิบติั ใหก้บัผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในทุกระดบั โดยเฉพาะ รอง สว. - ผบ.หมู่ ใหเ้ขา้ใจภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งถ่องแท ้

 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กจิกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวดั หน่วยรับผดิชอบ  งบประมาณ 
แหล่งทีม่างบประมาณ 

  หลกั/ร่วม หน่วยปฏิบัติ / 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน 
(บาท 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การถวายความปลอดภยั 

พระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์
- ถวายความปลอดภยัอยา่งสมพระ

เกียรติตอ้ง ตาม พระราชประสงค ์ร้อย
ละ 100 

 - ฝึกอบรมนายต ารวจท าหนา้ท่ีถวาย
ความ ปลอดภยั 

สน.หนองแขม ทุกสายงาน - - - 



เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 1.2 คนไทยมีความจงรักภกัดี ซ่ือสตัย ์พร้อมธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัหลกัของชาติ / สนบัสนุนและเสริมสร้างการด าเนินงานตามแนวทาง

พระราชด าริ ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ตวัช้ีวดัเป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 1.2 ระดบัความส าเร็จของการเผยแพร่และนอ้มน าแนวพระราชด าริไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม แนวทางการด าเนินการ/พฒันา 

 1. สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนกัรู้และเขา้ใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นฐานะศูนยร์วมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความ เขา้ใจ

ถึง หลกัการ เหตุผล และความ จ าเป็นในการพิทกัษรั์กษาสถาบนัพระมหากษตัริย ์ใหแ้ก่ประชาชน และสงัคม 

 2. น าศาสตร์พระราชาและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่บุคลากรและชุมชน รวมถึงสนบัสนุน 

การด าเนินงานตามโครงการอนั เน่ืองมาจากพระราชด าริและแบบอยา่งท่ีทรงวางรากฐานไวพ้ร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานใหแ้พร่หลายเป็นท่ีประจกัษ ์ 

3. การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้และจดัท าแผนรองรับการปฏิบติั โดยตอ้งมีการด าเนินการทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิด และหลงัเกิดเหต ุ

 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กจิกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวดั หน่วยรับผดิชอบ  งบประมาณ 
แหล่งทีม่างบประมาณ 

  หลกั/ร่วม หน่วยปฏิบัติ / 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน 
(บาท 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 

สร้าง ความเขม็แขง็ใหก้บัชุมชน 
- การปลูกฝังจิตส านึกจิตอาสาและการ
เผยแพร่ ความรู้ ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน ตามแนวพระราชด าริ 

สน.หนองแขม ตชส. - - - 



ยทุธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น การอ านวยความยติุธรรมทางอาญาและความมัน่คงของประเทศ เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี  

2.1 สงัคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น และบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ตวัช้ีวดัเป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 2.1 

1. จ านวนคดีอาญาความผิดต่อชีวติ ร่างกาย เพศ และทรัพย ์ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลงั 

 2. ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 3. ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ดา้นการ

รักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น และการบริการ) แนวทางการด าเนินการ/พฒันา 

 1. บูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นอยา่งเป็นระบบ 

 2. พฒันาบุคลากรดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบติังานและทนัต่อการเปล่ียนแปลง ในดา้นต่างๆ ได้แก่ ด้านก าลงัพล 

(สอดคลอ้งกบัความหนาแน่นของจ านวน ประชากรและพ้ืนท่ี)  

3. น าระบบฐานขอ้มูลมาเช่ือมโยงและวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโนม้การก่อเหตุในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ให้เกิด 

การปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดจ านวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน  

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัดา้นจราจร  

5. ป้องกนัการก่ออาชญากรรมโดยก าหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสุมของผูก้ระท าความผิดหรือผูต้อ้งสงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการท่ีจะเป็นแหล่งเพาะ 

อาชญากรรม ปลูกจิตส านึก และการสนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัปราบอาชญากรรมในทอ้งถ่ินของ ตนเอง

ซ่ึง เป็นพ้ืนฐานส าคญัในการแกไ้ขปัญหาดา้น อาชญากรรมในระยะยาว  

6. สร้างภาพลกัษณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีและเพ่ิมความไวใ้จของประชาชนท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐใหม้ากข้ึน  

7. ติดตาม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล การด าเนินงานดา้นการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมในระดบัพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กจิกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวดั หน่วยรับผดิชอบ  งบประมาณ 
แหล่งทีม่างบประมาณ 

  หลกั/ร่วม หน่วยปฏิบัติ / 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณแผ่นดิน 
(บาท 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การบงัคบัใช ้กฎหมายและ 
บริการ ประชาชน 

1. ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการและ ระงบั เหตุ ของสายตรวจ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 2. จับกุมกา รกระท าค วามผิ ดค ดี
ความผิดท่ีรัฐเป็น ผูเ้สียหาย (กลุ่มคดีท่ี 
4) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 เม่ือ 

เทียบกบั ปีท่ีผา่นมา  
3. กลุ่มความผิดเก่ียวกับทรัพย ์ไม่เกิน 
85.83 คดี/ ประชากร หน่ึงแสนคน 

 4. กลุ่มความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย
และเพศ ไม่เกิน 29.39 คดี/ประชากร
หน่ึงแสนคน 

 5. ความเช่ือมัน่ของประชาชนในการ
ให้บ ริการบนสถานี (Front Office) 

และนอกสถานีต ารวจ (จราจร จิตอาสา 
พฒันา สาย ตรวจ) จากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

สน.หนองแขม ทุกสายงาน - - - 



เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 ประชาชนไดรั้บการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาและการบริการดว้ยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม  

ตวัช้ีวดัเป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 2.2  

1. ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาของต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ดา้นการบริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว 

เสมอภาคและ เป็นธรรม)  

2. ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 (ดา้นอ านวยความยุติธรรม) แนวทางการด าเนินการ/

พฒันา  

1. พฒันาระบบงานสอบสวน และงานบริการบนสถานีโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานในทุก

ขั้นตอนของงาน สอบสวนอยา่ง ชดัเจน เพื่อให้ประชาชนไดรั้บความยุติธรรมโดยไม่ล่าชา้ รวมทั้งพฒันาระบบการตรวจสอบและ/หรือแจง้ความคืบหน้า 

และการรับค าร้องทุกขก์ล่าวโทษและ เช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่ง สถานีต ารวจทัว่ประเทศเพื่ออ านวยความ สะดวกให้แก่ประชาชนเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม

ไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึงและเป็นธรรม  

2. ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัมิใหผู้ใ้ดแทรกแซงการใชดุ้ลยพินิจของพนกังานสอบสวน ในการท าส านวน 

 3. ส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีมุ่งเน้นการเคารพสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชน และ ครอบครัว พ.ศ. 2553  

4. เพิ่มศกัยภาพในการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หน้าท่ีต ารวจและเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานต ารวจ และสร้างความเป็นธรรมใน

กระบวนการ ยติุธรรมของต ารวจ ทุกขั้นตอน ปิดช่องโหวท่ี่จะเป็นการเอ้ือต่อการประพฤติมิชอบ 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ 
(กจิกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวดั หน่วยรับผดิชอบ  งบประมาณ 
แหล่งทีม่างบประมาณ 

  หลกั/ร่วม หน่วยปฏิบัติ / 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงินรวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
(บาท 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การสนบัสนุน การปฏิบติั
ด้านการ สอบสวน กิจกรรม : การ
ปฏิรูป  ระบบงานสอบสวน และ  
การ บงัคบัใชก้ฎหมาย - กองทุนเพื่อ
การสืบสวน และสอบสวน คดีอาญา 

1. พนักงานสอบสวนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 
75 
 2. จ านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท่ีผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การท างาน
ดา้นการสอบสวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การ
รับแจง้ความร้องทุกขต์่างทอ้งท่ี  
1. จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ท่ี
ไดรั้บการจดัท าแลว้เสร็จ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ระบบ  
2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจง้
ความร้องทุกขต์่างทอ้งท่ี ไม่นอ้ยกวา่ร้อย ละ 80 
1. ความพึงพอใจของผูเ้สียหาย พยาน ผูต้อ้งหา 
ต่อการด าเนินมาตรการคุม้ครองสิทธิ ตามหลกั
สิทธิมนุษยชนใน กระบวนการยุติธรรมของ
ต ารวจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 3. จ านวนเร่ืองร้องเรียนของผูเ้สียหาย พยาน 
ผูต้อ้งหา ต่อการไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่ เหมาะสม 
ตามหลกัสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  
ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวน เร่ืองร้องเรียน 

สน.หนองแขม ฝ่ายสอบสวน - - - 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การป้องกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คง ตรวจสอบ คดักรอง 

ปราบปรามคนต่างดา้วไม่พึงปรารถนาดีข้ึน ตวัช้ีวดัเป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 3.1 ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 

100 แนวทางการด าเนินการ/พฒันา  

1. การบริหารจดัการความมัน่คง  

1.1 บูรณาการในการจดัท าความเช่ือมโยงของฐานขอ้มูล ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.2 เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ี ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการป้องกนัภยัอาชญากรรม 

 1.3 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการบริหารจดัการ 1.4 สร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับภารกิจของ

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

2. การตรวจสอบ คดักรอง ปราบปรามคนต่างดา้วท่ีไม่พึงปรารถนา  

2.1 ประสานการปฏิบติักบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือบูรณาการการด าเนินการต่อผูห้ลบหนีเขา้เมือง 

 2.2 ด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้เมืองและพ านกัอยูใ่นราชอาณาจกัรอยา่งเคร่งครัด  

2.3 เสริมสร้างความร่วมมือดา้นการข่าว  

เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 3.2 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงในภาพรวมดีข้ึน ตวัช้ีวดัเป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 3.2 ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 แนวทางการด าเนินการ/พฒันา 

 1. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการก่อการร้าย 

 1.1 ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง การก่อการร้ายรูปแบบใหม่ การโฆษณาชวนเช่ือของกลุ่มก่อการร้าย การป้องกนัและ รับมือการใชส่ื้อ สังคม

ออนไลน์ในกิจกรรมสนบัสนุนการก่อการร้าย รวมทั้งควบคุมและป้องกนัการเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมการใชค้วามรุนแรง (Radicalization)  

1.2 เฝ้าระวงัคนในพ้ืนท่ีในการสนบัสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทั้งทางตรงและทางออ้ม  

1.3 เสริมสร้างจิตส านึก ความตระหนกั ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสงัคมใหเ้ห็นความส าคญัของปัญหาการก่อการร้าย  



2. การด าเนินการดา้นการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศและการรักษาความปลอดภยับุคคลส าคญั  

2.1 ด าเนินงานดา้นการข่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งการเฝ้าระวงัและการแจง้เตือนภยัล่วงหนา้ เพ่ือสนบัสนุนการข่าวกรองดา้นความมัน่คงและ ผลประโยชน์ แห่งชาติ  

3. การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย  

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยั ตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

 3.2 ก าหนดแนวทางและมาตรการในการรักษาความปลอดภยั อ านวยความสะดวก และบรรเทาเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้นซ่ึงอยูใ่นบริเวณ ใกลเ้คียงกบัสถานท่ี ชุมนุม 

และก าหนด ให้มีการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้ทราบสถานท่ีท่ีใชใ้นการชุมนุมและช่วงเวลาท่ีมีการชุมนุมตลอดจนค าแนะน า เก่ียวกบัเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่ง 

สาธารณะเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บผลกระทบ จากการชุมนุมนอ้ยท่ีสุด  

3.3 จดัท าแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ทั้งในกรณีหลีกเล่ียงการใชก้ าลงั ไม่อาจหลีกเล่ียงการใชก้ าลงัไดใ้หใ้ชก้ าลงัและเคร่ืองมือ ควบคุมฝูงชน เพียง

เท่าท่ีจ าเป็น รวมทั้งกรณีการเลิกชุมนุมใหค้วามชดัเจน และมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กจิกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวดั หน่วยรับผดิชอบ  งบประมาณ 
แหล่งทีม่างบประมาณ 

   
หลกั/ร่วม 

หน่วยปฏิบัติ / 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงิน
รวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
(บาท 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

พฒันาองคก์ร เพื่อเป็นระบบราชการ 

ไทย 4.0 

- ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ไม่ต ่า กวา่เป้าหมายมาตรฐาน 
(ร้อยละ 75) (ตามเกณฑ ์ท่ีส านกังาน 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนก าหนด) 

สน.หนองแขม ตชส. - - - 



เป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 4.3 เป็นองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความโปร่งใส ตวัช้ีวดัเป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ี 4.3 

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานฯ ไม่นอ้ยกวา่ระดบั A (85.00 – 94.99 คะแนน)  

2. สัดส่วนขา้ราชการต ารวจและเจา้หนา้ท่ีท่ีกระท าผดิกฎหมายลดลง ร้อยละ 20  

3. ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ดา้นความโปร่งใส) 

 4. ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการอ านวยความยติุธรรมทางอาญาของต ารวจ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ดา้นความโปร่งใส) แนวทางการด าเนินการ/

พฒันา 

 1. ก าหนดมาตรการและกลไกในการป้องกนัปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการปฏิบติัตามวนิยัของขา้ราชการต ารวจ  

2. ตรวจสอบ แนะน า ติดตาม ประเมินผลการป้องกนัปราบปรามการทุจริตในการปฏิบติังานของทุกหน่วยในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ให้

เป็นไปดว้ยความ ถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
(กจิกรรมตามงบประมาณ) 

ตัวช้ีวดั หน่วยรับผดิชอบ  งบประมาณ 
แหล่งทีม่างบประมาณ 

   
หลกั/ร่วม 

หน่วยปฏิบัติ / 
หน่วยขอรับงบ 

วงเงิน
รวม 
(บาท) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
(บาท 

รายได้
หน่วยงาน 

กิจกรรม : การป้องกนั และปราบปราม 
การ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่นอ้ย

กวา่ระดบั A (85.00-94.99) 
 - จ านวนเร่ืองการด าเนินการทางวนิยัท่ี

ส านกังานต ารวจแห่งชาติสัง่การไดรั้บการ
ตรวจ เร่งรัดแลว้เสร็จ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
 - จ านวนขา้ราชการต ารวจท่ีบกพร่องในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดรั้บการลงโทษทางวนิยั ร้อย ละ 

100  
- จ านวนขา้ราชการต ารวจท่ีกระท าผิดฐาน
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดรั้บการลงโทษ 

ทางวนิยั ร้อยละ 100 
 - จ านวนขา้ราชการต ารวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีงาน
สอบสวน งานสืบสวน งานป้องกนั ปราบปราม

ท่ีบกพร่องในการ ปฏิบติัหนา้ท่ีไดรั้บการ
ลงโทษทางวนิยั ร้อยละ 100 

สน.หนองแขม ทุกสายงาน - - - 



การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

 การประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลยุทธ์แนวทางการ

ด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงคต์ามยุทธศาสตร์สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม  ซ่ึงในแต่ละดา้น จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีตวัช้ีวดัตามเป้าหมาย

ผลผลิตของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม  ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัความส าเร็จของแผนปฏิบติัราชการประจ าปี โดยเจ้าหน้าท่ี  แต่ละสาย เป็น

ผูรั้บผดิชอบในแต่ละยทุธศาสตร์จะตอ้งรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการของ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ตามหว้งเวลา ดงัน้ี 

 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

1. วงรอบ 6 เดือน ภายในวนัท่ี 1 เม.ย.65  

2. วงรอบ 12 เดือน ภายในวนัท่ี 1 ต.ค.65 

 ใหฝ่้ายอ านวยการ สถานีต ารวจนครหนองแขม รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ ติดตามประเมิน ผลสรุป ในภาพรวมเสนอกองบงัคบัการต ารวจ

นครบาล 9 ต่อไป 

 


