
 

                            

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

สถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

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

ตามท่ีสถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือเป็นเปูาหมายในการปฏิบัติราชการตามนโยบายบริหารราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ของสถานีต ารวจ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการการท างานระหว่างกันอัน
จะน าสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปูาหมาย วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้ประกาศผลการด าเนินงานตาม
แผนให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปตาม มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้ด าเนินการรวบรมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ของสถานีต ารวจนครบาบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ห้วง
เวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยได้สรุปประเด็น ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการต่อไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่   25   เมษายน  พ.ศ.๒๕๖5 
       

      พันต ารวจเอก                 
                 (  มนต์เสก ตระกูลพานิชย์  ) 
        ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

 

 
ค าสั่งสถานีต ารวจนครบาลบางนา 

ที่   303/๒๕๖4 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
-------------------------------- 

 
ตามที่สถานีต ารวจนครบาลบางนา มีภารกิจการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 
9.2 การบริหารงาน (o11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน) นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีดังนี้ 

1. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา   เป็นประธานกรรมการ 
2. รองผู้ก ากับการปูองกันปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลบางนา  เป็นกรรมการ 
3. รองผู้ก ากับการจราจร สถานีต ารวจนครบาลบางนา   เป็นกรรมการ 
4. รองผู้ก ากับการสืบสวน สถานีต ารวจนครบาลบางนา  เป็นกรรมการ 
5. รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลบางนา   เป็นกรรมการ 
6. สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา        เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- วางกรอบแนวทางการด าเนินงานการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถานี

ต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ก ากับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา 

ที่ก าหนดและเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ท าหน้าที่ด าเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ 

ตามท่ีก าหนด 
- สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย

รายงานให้ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา ทราบตามก าหนด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

 
    สั่ง   ณ   วันที่   22   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖4 

          พันต ารวจเอก         
                 ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์  ) 
        ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา 



 
 

ค าน า 
 

ตามที่สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 เพื่อให้ 
การบริหารราชการของสถานีต ารวจ เป็นไปตามมาตรา 3/1 ของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้วงเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2564  

อนึ่ง ในห้วงเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจ 
นครบาลบางนา ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-2019 ที่มีความรุนแรงและแผ่ขยาย 
รวดเร็ว ท าให้การปฏิบัติงานให้การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ต้องอยู่ภายใต้
ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ รูปแบบการปฏิบัติงานที่ต้องรักษาระยะห่าง ทางสังคม (Social distancing) 
และ มาตรการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลการด าเนินงาน ในบางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สถานีต ารวจนครบาลบางนา จึงได้สรุปประเด็น ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
ภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์ และทรงเป็นประมุข 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนิน 
งานเพ่ือให้บรรลุผล 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส 
ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1.1 ถวายความปลอดภัย
พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปอย่าง
สมพระเกียรติต้องตาม
พระราชประสงค์ 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมตรวจพื้นที่ก่อนเสด็จ
พระราชด าเนินตามหมายก าหนดการ การ
รายงานการตรวจพื้นที่เพ่ือเตรียมรับเสด็จ 
และการบูรณาการด้านการข่าวกับส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง  
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผน ถปภ.           
(ต.ค.64-31 มี.ค.65) 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดวางก าลังในการ ถปภ.
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(ต.ค.64-31 มี.ค.65) 
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปรายงานผลการ ถปภ. 
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
หมายเหตุ ปฏิบัติภารกิจระหว่าง 1 ต.ค.
64–31 มี.ค.65 จ านวน 2 ภารกิจ  ร้อย
ละความส าเร็จในการถวายความปลอดภัย 
ร้อยละ 100 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุผล 
ตามเปูาหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมระสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน และการอ านวย ความยุติธรรมทางอาญา   
2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนิน 
งานเพ่ือให้บรรลุผล 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส 
ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1.โครงการ ครู D.A.R.E ขั้นตอนที่ 1 ครู D.A.R.E.ประชุมร่วมกับครู
โรงเรียนเปูาหมาย ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือ
ก าหนดแผนการสอน 
ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการสอน ในภาคเรียน 
ที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  โดย
ท าการสอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/ห้อง 
 
ขั้นตอนที่ 3 
 
ขั้นตอนที่ 4 

42,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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3.โครงการชุมชนยั่งยืน ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจและคัดเลือกชุมชน

เปูาหมายที่จะด าเนินการตามแผนฯ 
ขั้นตอนที่ 2 ค าสั่งคณะท างานตาม
โครงการฯ  ค าสั่งที่ 42/2565 ลงวันที่ 16 
มนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ชุมชนยั่งยืน และคัดเลือกชุมชนบ้านกล้วย 
เขตคลองเตย เป็นชุมชนด าเนินการตาม
แผนฯ 
ขั้นตอนที่ 3 จ านวนภาคเครือข่าย  
    1.ฝุายพัฒนาฯ เขตบางนา 
    2.ชุมชนเปูาหมายในพื้นที่ 
    3.ประธานชุมชนบ้านกล้วย 
    4.กต.ตร.สน.บางนา 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จัดท า
ชุมชนยั่งยืน  
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ( 1 – 30 ก.ย.65) 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่มีงบประมาณ
ในการด าเนินการ
ตามแผน/
โครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรจัดสรร
งบประมาณ 
ให้เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงแม้หน่วยงานจะ 
ไม่มีงบประมาณใน
การด าเนินการ แต่ก็
สามารถขับเคลื่อน
แผนงานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ได้ตาม
เปูาหมาย 
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4.โครงการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกัน
อาชญากรรม 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 แสวงหาเครือข่ายในชุมชน  
ขั้นตอนที่ 3 อบรมเครือข่ายในการแจ้ง
ข้อมูล/ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ ในการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรมในชุมชน 
ขั้นตอนที่ 4 เครือข่ายแจ้งข้อมูล/ข่าวสาร  
ที่เป็นประโยชน์ต่อทางรากชาร ผ่าน  
แอพพลิเคชัน Line official Account ช่อง 
สน.ทองหล่อ ซึ่งมสีมาชิกเครือข่าย จ านวน    
5,247 คน  
ขั้นตอนที่ 4 การน าข้อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ 
และใช้เป็นข้อมูลในการปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม จ านวน 2 ครั้ง/เดือน 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล 
(1 – 30 ก.ย.65) 

15,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร 
ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรจัดสรร
งบประมาณ 
ให้เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงแม้หน่วยงานจะ 
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน
ไม่มาก แต่ก็สามารถ
ขับเคลื่อนแผนงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้
ตามเปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 
5.โครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน  
(1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 คณะท างานประสานโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
ระหว่าง ผู้อ านวยการฯ ต ารวจประสาน
โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 4 คัดแยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อ
ด าเนินการตามมาตรการการปูองกัน  
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการด าเนินการ 
 

3,430. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณท่ี
ได้รับไม่เพียงพอ 
หากคิดเฉลี่ยแล้ว 
จะได้รับงบประ 
มาณในการ
ด าเนินงาน
ประมาณเดือน 
ละ 285 บาท 

 

ควรเพิ่มงบ 
ประมาณในการ
ด าเนินการให้
สอดคล้องกับ 
ภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 

 

ถึงแม้ว่างบประมาณ
ที่ได้รับจะน้อย แต่
หน่วยงานสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนิน 
งานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมาย 

 
7.โครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท ากงาน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแผนการปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 3 ชุดปฏิบัติการด าเนินการตั้งจุด
การรณรงค์และให้บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ จ านวน 7 วัน 
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมสถิติการเกิดอุบัตเหตุ
บนถนน 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล 

21,000. 
(50 %) 

    งบประมาณท่ี
ได้รับไม่เพียงพอ  

ควรเพิ่มงบ 
ประมาณในการ
ด าเนินการให้
สอดคล้องกับ 
ภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 

 

ถึงแม้ว่างบประมาณ
ที่ได้รับจะน้อย แต่
หน่วยงานสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนิน 
งานในรอบ 6 เดือน 
แรก บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมาย 

8.โครงการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ 
ขั้นตอนที่ 2 คณะท างานขับเคลื่อน ฯ 
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมสถิติคดีที่เกิดขึ้นและ
ผลการด าเนินการช่วยเหลือกับนักท่องเที่ยว 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลความพึงพอใจ  
(1–30 ก.ย.65) 

72,450.     การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโค
วดิ-2019 ยังมีอยู่

ในพ้ืนที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวมี
จ านวนน้อย 

รัฐบาลควร
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวให้
มากขึ้น 

ในรอบ 6 เดือนแรก 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 
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9.โครงการ ก.ตร.พบ
ประชาชน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมร่วม กต.ตร.เพ่ือคัดเลิก
ชุมชนเปูาหมาย และก าหนดแผนการ
ขับเคลื่อน 
ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 4 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ในพ้ืนที่ยังคงมี
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโค
วิด 2019 ท าให้
ประชาชนในชุม
ไม่สะดวกท่ีจะ
ร่วมโครงการ 

เมื่อมีการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด
2019 เบาบาง
ลง จะได้ด าเนิน 
การขับเคลื่อน
โครงการตาม
แผนฯ ที่ก าหนด 

 

10.โครงการต ารวจสีขาว
ดาวคุณธรรม 

 

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการการคัดเลือก 
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานคัดเลือก 
และก าหนดแผนการคัดเลือก 
ขั้นตอนที่ 3 ( ด าเนินการช่วงไตรมาสที่ 4) 
ขั้นตอนที่ 4 ( ด าเนินการช่วงไตรมาสที่ 4) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

       

11.โครงการ ONE STOP 
SERVICE 
 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนยกระดับการบริการ
ประชาชนบนสถานีต ารวจ (Front Office) 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    งบที่ใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุง
พ้ืนที่ให้บริการ มี
จ านวนจ ากัด 

ควรจัดสรร
งบประมาณให้
เพียงพอและ
สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ
ฝนปัจจุบัน 

ในรอบ 6 เดือนแรก 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 
ประชาชน มีความพึง
พอในการให้บริการ  
(ผลส ารวจความพึง
พอใจ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมระสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน และการอ านวย ความยุติธรรมทางอาญา 
2.2 ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรม ทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนิน 
งานเพ่ือให้บรรลุผล 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส 
ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1.กิจกรรมปฏิรูป
ระบบงานสอบสวน 
   

 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนท่ี 2 วางกรอบการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ขั้นตอนที่ 4 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ข้าราชการต ารวจงานสอบสวน 
เป้าหมายการด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 
2565  
เพื่อความพึงพอใจแก่ประชาชน/ผูเ้สียหาย 
เพ่ือความสะดวกลดขั้นตอนแก่ผู้รับบริการ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ควรลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติ 

บรรลุ 
ผลตามเปูาหมาย 

 
 
 



 
 

9 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง 
3.2 การปูองกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนิน 
งานเพ่ือให้บรรลุผล 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส 
ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1.โครงการบริหารจัดการ
สกัดกั้นยาเสพติดพ้ืนที่
ชายแดนและพ้ืนที่พักคอย 
(Heart Land)  

ขั้นตอนที่ 1 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ตามโครง 
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล และน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสกัดกัน้ยาเสพติดและ
เครือข่ายเสพติด 
หมายเหตุ ปฏิบัติภารกิจ ปิดล้อมตรวจค้น
เปูาหมายยาเสพติด ระหว่าง 1 ต.ค.63–
31 ก.ย.64  

8,250. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณท่ี
ได้รับไม่เพียงพอ 
หากคิดเฉลี่ยแล้ว 
จะได้รับ
งบประมาณใน
การด าเนินงาน
ประมาณเดือนละ 
687.- บาท 

ควรเพิ่ม
งบประมาณใน
การด าเนินการ
ให้สอดคล้อง 
กับภาวะ
เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 
 
 

ถึงแม้ว่างบประมาณ
ที่ได้รับจะน้อย แต่
หน่วยงานสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนิน 
งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 

2.โครงการการสลาย
โครงสร้างเครือข่ายผู้มี
อิทธิพล และกลุ่มชาติพันธ์
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

ขั้นตอนที่ 1 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ตามโครงการฯ  
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล และน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสกัดกั้นยาเสพติด 
และท าลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับยา
เสพติด ระยะ 1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65  
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปและรายงานผล 
 

13,050.     งบประมาณท่ี
ได้รับไม่เพียงพอ 
หากคิดเฉลี่ยแล้ว 
จะได้รับ
งบประมาณใน
การด าเนินงาน
ประมาณเดือนละ 
1,087.- บาท 

ควรเพิ่ม
งบประมาณใน
การด าเนินการ
ให้สอดคล้อง 
กับภาวะ
เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 
 
 

ถึงแม้ว่างบประมาณ
ที่ได้รับจะน้อย แต่
หน่วยงานสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนิน 
งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
4.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนิน 
งานเพ่ือให้บรรลุผล 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส 
ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับก าลัง
พลในการบริหารจัดการ
ใบสั่งออนไลน์ (PTM) 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมบุคลากร สถานที่
ส าหรับการอบรม 
ขั้นตอนที่ 4 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรของหน่วย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (1-30 ก.ย.65) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ก าลังพลบางส่วน 
มีอายุมาก ไม่
สามารถพัฒนา 
ให้ทันเทคโนลยี
สมัยใหม่ จึงไม่
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
ระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้เต็ม
ประทธิภาพ 

เพ่ิมความถ่ีใน
การใกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความช านาญ
ให้กับบุคลากร
ของหน่วย 

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 

2. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับก าลัง
พลในการสืบสวนด้วย
เทคโนโลยี (กล้อง CCTV) 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมบุคลากร สถานที่
ส าหรับการอบรม 
ขั้นตอนที่ 4 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรของหน่วย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (1-30 ก.ย.65) 

     ก าลังพลบางส่วน 
มีอายุมาก ไม่
สามารถพัฒนา 
ให้ทันเทคโนลยี
สมัยใหม่ จึงไม่
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
ระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้เต็ม
ประทธิภาพ 

เพ่ิมความถ่ีใน
การใกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความช านาญ
ให้กับบุคลากร
ของหน่วย 

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 
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3.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ
พนักงานสอบสวนในการ
ในการรับแจ้งความ
ออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมบุคลากร สถานที่
ส าหรับการอบรม 
ขั้นตอนที่ 4 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรของหน่วย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (1-30 ก.ย.65) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ก าลังพลบางส่วน 
มีอายุมาก ไม่
สามารถพัฒนา 
ให้ทันเทคโนลยี
สมัยใหม่ จึงไม่
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
ระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้เต็ม
ประทธิภาพ 

เพ่ิมความถ่ีใน
การใกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความช านาญ
ให้กับบุคลากร
ของหน่วย 

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 

4.โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ
พนักงานสอบสวนในการ
สอบสวนในคดี
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมบุคลากร สถานที่
ส าหรับการอบรม 
ขั้นตอนที่ 4 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรของหน่วย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (1-30 ก.ย.65) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ก าลังพลบางส่วน 
มีอายุมาก ไม่
สามารถพัฒนา 
ให้ทันเทคโนลยี
สมัยใหม่ จึงไม่
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
ระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้เต็ม
ประทธิภาพ 

เพ่ิมความถ่ีใน
การใกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความช านาญ
ให้กับบุคลากร
ของหน่วย 

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 
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5.กิจกรรมฝึกทบทวนเพื่อ
เพ่ิมทักษะ ความช านาญ
ในการใช้ปืนไฟฟูาของสาย
ตรวจ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมบุคลากร สถานที่
ส าหรับการอบรม 
ขั้นตอนที่ 4 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรของหน่วย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (1-30 ก.ย.65) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    -อาวุธปืนที่ได้รับ
การแจกจ่าย มี
จ านวนน้อย และ
จ านวนจ ากัด 
-เครื่องกระสุน
ราคารแพง 
-ไม่สามารถน ามา
ฝึกได้ทุกวัน จึงท า
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขาด
ทักษะในการใช้
งาน 

-ควรจัดหาเพิ่ม
ให้เพียงพอ
ส าหรับหน่วย
ปฏิบัติ 

ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะ
ได้รับการแจกจ่าย
จ านวนจ ากัด แต่ก็
สามารถใช้ประโยชน์
ไดบ้รรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 

6.การตรวจจุดเสี่ยงจุด
ล่อแหลม ด้วยเทคโนโลยี 
(จุดตรวจ QR Code) 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมบุคลากร สถานที่
ส าหรับการอบรม 
ขั้นตอนที่ 4 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรของหน่วย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (1-30 ก.ย.65) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ก าลังพลบางส่วน 
มีอายุมาก ไม่
สามารถพัฒนา 
ให้ทันเทคโนลยี
สมัยใหม่ จึงไม่
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
ระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้เต็ม
ประทธิภาพ 

เพ่ิมความถ่ีใน
การใกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความช านาญ
ให้กับบุคลากร
ของหน่วย 

บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 
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7.โครงการเพิ่ประสิทธิ
ภาพเจ้าหน้าที่การเงิน การ
บัญชี ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบ e-GP 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมบุคลากร สถานที่
ส าหรับการอบรม  
ขั้นตอนที่ 4 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรของหน่วย จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (1-30 ก.ย.65) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    -ก าลังพลบางส่วน 
ยังไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
เรื่องการเงิน การ
บัญชี และการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบ e-GP 

เพ่ิมความถ่ีใน
การใกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความช านาญ
ให้กับบุคลากร
ของหน่วย 

ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติบางส่วน ยังไม่
มีความรู้ความเข้าใจ 
แต่เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่ มีความเข้าใจใน
ระบบการเงิน การ
บัญชี และการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบ   
e-GP จึงท าให้
แผนงานสามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 
4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง ความโปร่งใส 
1.กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 
 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแผนด าเนินการตาม
แผนฯ 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการขับเคลื่อนส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA 
ให้กับข้าราชการต ารวจทุกฝุาย ) ตลอด
ปีงบประมาณ 2565 
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผล 
( 1-31 ก.ค.65) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    บุคลากรของ
หน่วยบางส่วน ยัง
ขาดจิตส านึกใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

ส่งเสริม 
พิจารณาความดี
ความชอบ
บุคลากรของ
หน่วยที่มีความ
ประพฤติดี 
ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นบุคคล
ตัวอย่าง 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมาย 

2.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแผนด าเนินการตาม
แผนฯ 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานหน่วยงานภาครัฐ เอก
ชัน ประชาชน ชุมชน ในการ่วมรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผล 
( 1-31 ก.ค.65) 

        

 
 

 
 

 


