
 

                                    

 

 

ผลการด าเนินงานประจ าป ีสถานตี ารวจนครบาลบางนา  

ปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 



 

 
ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-------------------------------- 

 
ตามท่ีสถานีต ารวจนครบาลบางนา  ได้ปฏิบัติราชการตาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564เพ่ือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายบริหารราชการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ของสถานีต ารวจให้มีความสอดคล้องและบูรณาการการ
ท างานระหว่างกันอันจะน าสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยให้ประกาศ
ผลการด าเนินงานตามแผนให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปตาม มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สถานีต ารวจนครบาลบางนาได้ด าเนินการรวบรมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ของสถานีต ารวจนครบาบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้สรุปประเด็น 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการต่อไป 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4 
       

           พันต ารวจเอก            
        ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ) 
                   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

ตามที่สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การ
บริหารราชการของสถานีต 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 2563 เป็นต้นมา พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจ 
นครบาลบางนา ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-2019 ที่มีความรุนแรงและแผ่ขยาย 
รวดเร็ว ท าให้การปฏิบัติงานให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์ และทรงเป็นประมุข 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

โครงการปฏิบัติการ
สื่อสารถวายความ
ปลอดภัย องค์
พระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์  
เมื่อเสด็จออกนอก
เขตพระราชฐานหรือ
ที่ประทับ 

ถวายความปลอดภัย
อย่างสมพระเกียรติต้อง
ตามพระราช ประสงค์
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การประชุม
ตรวจพ้ืนท่ีก่อนเสด็จพระราช
ด าเนินตามหมายก าหนดการ 
การรายงานการตรวจพื้นท่ี
เพื่อเตรียมรับเสดจ็ และ
การบูรณาการด้านการข่าวกับ
ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง  
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
2.ขั้นตอนที่ 2 การจัดท า
แผน ถปภ.( ต.ค.63-30 ก.ย.
64) 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดวางก าลัง
ในการ ถปภ.ในพื้นที่
รับผิดชอบ 
( ต.ค.63- 30 ก.ย.64) 
4.ขั้นตอนที่ 4 การสรุป
รายงานผลการ ถปภ. 
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
หมายเหตุ   ภารกิจครบ 
ทุกขั้นตอน 

1.ประชุมตรวจพ้ืนท่ีก่อนเสด็จ
พระราชด าเนินตามหมาย 
ก าหนดการ การรายงานการ
ตรวจพ้ืนท่ีเพื่อเตรียมรับเสด็จ 
และการบูรณาการด้านการข่าว
กับส่วนราชการที่เกีย่วข้อง  
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
2.การจดัท าแผน ถปภ. 
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
3.การจดัวางก าลังในการ ถปภ.
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
4.การสรุปรายงานผลการ ถปภ. 
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติ
ภารกิจ
ระหว่าง 1 
ต.ค.63–
30 ก.ย.
64 จ านวน 
5 ภารกิจ  
ร้อยละ
ความส าเร็จ
ในการ
ถวายความ
ปลอดภัย 
ร้อยละ 
100  
บรรลุ 
ผลตาม
เป้าหมาย 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่ และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

รณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึก
ของประชาชน ให้มี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

รณรงค์ผ่านสื่อเพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนให้มี ความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง  
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน 
2.ขั้นตอนที่ 2 ก าหนด
เป้าหมาย  จัดท าสื่อ 
จัดท าแผน การณรงค์  
ขั้นตอนที่ 3 ประสาน
หน่วยราชการอ่ืน 
ภาคเอกชน ชุมชน 
ร่วมกันรณรงค์  
4.ขั้นตอนที่ 4 สรุปผล
การด าเนินงานตามแผน 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 
2564  

1.ออกค าสั่งคณะท างาน 
2.ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาชนเพ่ือจัดท าสื่อและ
หาแนวทางการปฏิบัติตาม
โครงการ 
3.ร่วมกับหน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาชน ร่วมรณรงค์ตาม
แผนด าเนินงานบนเว็ปไซด์
ของหน่วย 
4.สรุป ปัญหา อุปสรรค  
ในการด าเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
ผลตาม
เป้าหมาย 
ปฏิบัติ
ภารกิจการ
รณรงค์ 
จ านวน 
12 ครั้ง 
ปฏิบัติ
ภารกิจ
ครบทุก
ขั้นตอน 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่ และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

รณรงค์สร้างจิตส านึก
และค่านิยมโดย
ชุมชนและมวลชน 
สัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความจงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

รณรงค์สร้างจิตส านึก
และค่านิยม โดยชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือ
สร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  
จ านวน 12  ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน 
2.ขั้นตอนที่ 2 ก าหนด
ชุมชนเป้าหมายจัดท าสื่อ 
จัดท าแผน การณรงค์  
ขั้นตอนที่ 3 ประสาน
หน่วยราชการอ่ืน 
ภาคเอกชน ชุมชน 
ร่วมกันรณรงค์ 
4.ขั้นตอนที่ 4 สรุปผล
การด าเนินงานตามแผน 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 
2564  
 

1.ออกค าสั่งคณะท างาน 
2.ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน 
ประชาชนในชุมชนเพ่ือหา
แนวทางการปฏิบัติตาม
โครงการ 
3.ร่วมกับหน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาชน ร่วมรณรงค์ตาม
แผนด าเนินงาน บนเว็ปไซด์
ของหน่วย 
4.สรุป ปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินงาน 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้า 
หมาย 
ปฏิบัติ
ภารกิจการ
รณรงค์ 
จ านวน 
12 ครั้ง 
ปฏิบัติ
ภารกิจ
ครบทุก
ขั้นตอน 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่ และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

โครงการประชา 
สัมพันธ์เพื่อเทิดทูน
สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

จ านวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก 
ของประชาชนให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่น้อย 
กว่า 12 ครั้ง 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน 
2.ขั้นตอนที่ 2 ก าหนด
ชุมชนเป้าหมายจัดท าสื่อ 
จัดท าแผน การประชา 
สัมพันธ์  
ขั้นตอนที่ 3 ประสาน
หน่วยราชการอ่ืน 
ภาคเอกชน ชุมชน 
ร่วมกันประชาสัมพันธ์ 
4.ขั้นตอนที่ 4 สรุปผล
การด าเนินงานตามแผน 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 
2564  
 

1.ออกค าสั่งคณะท างาน 
2.ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน 
ประชาชนเพ่ือหาแนว
ทางการปฏิบัติตามโครงการ 
3.ร่วมกับหน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาชน ร่วมประชา 
สัมพันธ์แผนด าเนินงาน 
บนเว็ปไซด์ของหน่วย  
4.สรุป ปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้า 
หมาย 
ปฏิบัติ
ภารกิจการ 
ประชา 
สัมพันธ์ 
จ านวน 
12 ครั้ง 
ปฏิบัติ
ภารกิจ
ครบทุก
ขั้นตอน 
 

 
 



 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.2 เผยแพร่ และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

การด าเนินการ 
ขับเคลื่อนและ
สนับสนนุ โครงการ 
จิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าริ 
(จิตอาสาพัฒนา  
จิตอาสาภัยพบิัติ  
จิตอาสาเฉพาะกิจ) 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนการ
ด าเนินการ ขับเคลื่อน 
และสนับสนุนโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ 
(จิตอาสาพัฒนา จิต
อาสาภัยพิบัติ จิตอาสา
เฉพาะกิจ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างานการ
ขับเคลื่อนตามโครงการฯ  
(1-31 ต.ค.63) 
2.ขั้นตอนที่ 2 การ
จัดท าแผนการขับเคลื่อน
และสนบัสนุนโครางการฯ 
(1-31 ต.ค.63) 
3.ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกับ
หน่วยราชการอ่ืน องค์กร
ภาคเอกชน ประชาชนใน
ชุมชน ท ากิจกรรมอาสา
พระราชทาน  
(ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
4.ขั้นตอนที่ 4 การสรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
(1-30 ก.ย.64) 
หมายเหตุ   ภารกิจครบ 
ทุกขั้นตอน 

1.จัดท าแผนการขับเคลื่อน
ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 
2.ประสานหน่วยราชการ
อ่ืน องค์กรภาคเอกชน เพ่ือ
สนับสนุนโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 
3.ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน 
องค์กรภาคเอกชน 
ประชาชนในชุมชน ในการ
ขับเคลื่อน และสนับสนุน
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน โดย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  
(ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
4.สรุป ปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 
 
 

27,360. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณ
ที่ได้รับการ
จัดสรรน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรเพิ่ม
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติ
ภารกิจ
ระหว่าง 1 
ต.ค.63–
30 ก.ย.
64 
จ านวน  
12 
ภารกิจ  
ในภาพ 
รวมของ
การด า 
เนินงาน
ของหน่วย
บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้า 
หมาย 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และภัยคุกคามของชาต ิ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

โครงการการสลาย
โครงสร้างเครือข่ายผู้
มีอิทธิพล และกลุ่ม
ชาติพันธ์ที่เก่ียวข้อง
กับยาเสพติด 

- ขยายผลเครือข่ายยา
เสพติดหรือตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติด  
- ยุติบทบาทกลุ่มการค้า
คดียาเสพติดระดับ
ส าคัญได้  
- ด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด  
- ความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการ
ด าเนินงาน ป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 จัดท า
แผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการ
ขับเคลื่อนตามแผน
ด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 4 การสรุป
รายงานผล 
 
 
 
เป้าหมายการ
ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 2564  

1. ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานตามโครงการฯ  
2.รวบรวมข้อมูล และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือ
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
3.ด าเนินการสกัดกั้นยา
เสพติด และท าลาย
เครือข่ายผู้มีอิทธิพล
เกี่ยวกับยาเสพติด 
4.รวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
 
 

10,700. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณ
ที่ได้รับไม่
เพียงพอ 
หากคิด
เฉลี่ยแล้ว 
จะได้รับ
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินงาน
ประมาณ
เดือนละ 
891 บาท 

ควรเพิ่ม
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ
ให้สอด 
คล้องกับ
ภาวะ
เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 
 
 
 
 

 

ถึงแม้ว่า
งบประมาณ
ที่ได้รับจะ
น้อย แต่
หน่วยงาน
สามารถ
ขับเคลื่อน
การด าเนิน 
งานบรรล ุ
ผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้า 
หมาย 
ปฏิบัติ
ภารกิจ
ระหว่าง 1 
ต.ค.63–
30 ก.ย.64 
จ านวน 12 
ภารกิจ 
จับกุมผูกระ
ท าผิดใน
ฐานยาเสพ
ติด อย่าง
ต่อเนื่อง 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ     
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และภัยคุกคามของชาต ิ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

โครงการบริหาร
จัดการสกัดกั้นยา
เสพติดพ้ืนที่
ชายแดน และพ้ืนที่
พักคอย Heart 
Land 

สกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของปริมาณ ยาเสพติด
ที่จับกุมได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 จัดท า
แผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 4 การสรุป
รายงานผล 
 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 
2564  
 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานตามโครง 
2.รวบรวมข้อมูล และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือ
จัดท าแผนการด าเนินงาน 
3.ด าเนินการสกัดกั้นยาเสพ
ติดและเครือข่ายเสพติด 
4.รวบรวมผลการ
ด าเนินการของหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
 

20,640 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณ
ที่ได้รับไม่
เพียงพอ  

ควรเพิ่ม
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ
ให้สอด 
คล้องกับ
ภาวะ
เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติ
ภารกิจ ปิด
ล้อมตรวจ
ค้น
เป้าหมายยา
เสพติด 
ระหว่าง 1 
ต.ค.63–
30 ก.ย.64 
จ านวน 12
ภารกิจ 
สามารถ
สกัด/ยับยั้ง
การน าเข้า
ยาเสพตดิใน
พื้นที่  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ     
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และภัยคุกคามของชาต ิ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1.โครงการปิดล้อม 
ตรวจค้นยาเสพ
ติดตามแนวทาง ตร.
ในการด าเนินการ 
ปิดล้อมตรวจค้น 

ความพึงพอใจของ
ประชาชน ต่อการ
ป้องกันปราบปรามยา
เสพติดของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งชุด
ปฏิบัติการ  
ขั้นตอนที่ 2 จัดท า
แผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 4 การสรุป
รายงานผล 
เป้าหมายการ
ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 2564  
 

1.ชุดปฏิบัติการ ก าหนด
เป้าหมาย และแผน
ด าเนินการ 
2.ปฏิบัติการปิดล้อ ตรวจ
ค้นเป้าหมายตามแผนฯ 
จ านวน 4 ครั้ง/เดือน รวม 
48 ภารกิจ/ปี 
3.สืบสวนขยายผล เพ่ือ
สกัดกั้น และท าลาย
เครือข่ายยาเสพติด 
4.สรุปผลการปฏิบัติทุก
เดือน 
 

10,000.     งบประมาณ
ที่ได้รับไม่
เพียงพอ  

ควรเพิ่ม
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ
ให้สอด 
คล้องกับ
ภาวะ
เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 
 
 
 

ปฏิบัติการ
ปิดล้อม 
ตรวจค้น
เป้าหมาย
ตามแผนฯ 
จ านวน 1 
ครั้ง/เดือน 
รวม 12
ภารกิจ/ปี 
บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
ตาม
เป้าหมาย 

1.โครงการต ารวจ
ประสานโรงเรียน 
(1 ต ารวจ 1 
โรงเรียน) 
 

-จ านวนโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในพ้ืนที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 2 โรงเรียน 

  2,140. - 
 
 
 

    ไม่สามารถ
ด าเนินการ 
ไดเ้ต็ม
ประสิทธิภาพ 
เนื่อง 
จากการแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อโค
วิด -2019 

- ไม่บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้า 
หมาย ทั้ง 
2 โครงการ 

2.โครงการ ครู 
D.A.R.E. 
 

-จ านวนประชากรวัย
เสี่ยงสูงได้รับการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันป้องกันยา
เสพติด 

  429,00.- 
 
 
 

 



 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ         
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การเพ่ิม ประสิทธิภาพในการให้บริการและ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 
รักษาความปลอดภัย
และการอ านวย
ความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวใน   
ช่วงเทศกาล  
งานประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 ความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การให้บริการ อ านวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างานตามโครงการฯ  
(1-31 ต.ค.63) 
ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจพ้ืนที่
เป้าหมายที่จะด าเนินงาน 
(1-31 ต.ค.63) 
ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดแผน
ด าเนินงาน  
(1-31 ต.ค.63) 
ขั้นตอนที่ 4 การ
ด าเนินงานขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามแผน 
ขั้นตอนที่ 5 การสรุป
รายงานผล 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 
2564  
 

1.รวบรวมข้อมูลสถิติ ในกรณี
ที่เกิดกับนักท่องเที่ยว เพื่อ
น ามาจัดท าแผนการตรวจ 
2.จัดท าแผนการตรวจ โดย
ปรับเปลีย่นแผนทุก 1 เดือน 
3.ขับเคลื่อนการปฏิบัติ โดย
บูรณาการกับหน่วยราชการอื่น 
และภาคเอกชน ประชาชน 
4.คดีที่เกดิขึ้นกับนักท่องเที่ยว
ระหว่าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64 ได้ท ากวดขันการจับกุม
ผู้กระท าความผดิและ
ด าเนินการสอบสวนตาม
กระบวนการยตุิธรรม ซึ่ง
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็น
ผู้เสยีหาย  
5.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
 

31,960.-     งบประมาณ 
ของหน่วยท่ี
ได้รับการ
จัดสรร  
ไม่เพียงพอ
เมื่อเปรยีบ 
เทียบกับ
จ านวน
นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาใน
พื้นที่ 
เนื่องจาก
พื้นที่รับผิด 
ชอบเป็น
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ของชาว 
ต่างชาติ 
 
 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ 
แต่ยัง
สามารถ
ด าเนินการ
ได้ เนื่องจาก
มีการแพร่
ระบาดของ
ดรคตดิเช้ือ
โควิด- 2019  

ท าให้มี
นักท่องเที่ยว
มีจ านวน
น้อย 

ความผิดที่เกิด
ขึ้นกับ
นักท่องเที่ยว
ระหว่าง 1 
ต.ค.63-30 
ก.ย.64  ได้
ท าการกวดขัน
จับกุมผู้กระท า
ความผิดตาม
กระบวนการ
ยุติธรรม ใน 
คดี นักท่อง 
เท่ียวซ่ึงเป็น
ผู้เสียหาย 
อย่างต่อเนื่อง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

การเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการป้องกัน
อาชญากรรม (งาน
ควบคุมและ จัดสาย
ตรวจ) 
-การปรับปรุงและใช้
ประโยชน์จาก
นาฬิกา
อาชญากรรม 
-การป้องกันเชิงรุก 
การวางแผน การ
ควบคุมการก าหนด
แผนการตรวจ  
และการจัด 
สายตรวจ 

ระยะเวลาในการไป
ถึงท่ีเกิดเหตุรัศมี 3 
กม. ใช้เวลา 5 นาที 
รัศมี 5 กม. ใช้เวลา 
10 นาที และ รัศมี 
8 กม. ใช้เวลา 15 
นาท ี

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล 
และปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติทีผ่่านมา 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัตติามแผนป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ผู ้
ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลจาก
นาฬิกาอาชญากรรม และการ
เดินทางไประงับเหตุของสาย
ตรวจมาปรับแผนการตรวจ 
ให้สอดคล้องกัน 
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและ
รายงานผล 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564 
 

1.วิเคราะห์ข้อมลู ปัญหา 
อุปสรรค เดือนละ 1 ครั้ง  
ทุกเดือน  
2.น าผลการวเิคราะห์ เพื่อ
ปรับแผนการตรวจ เดือนละ 
2 ครั้ง 
3.ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัตฯิ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบทุก
ผลัด/ทุกวัน 
4.สายตรวจ ใช้เวลาในการ
เดินทางไประงับเหตุ ภายใน
เวลา 5 นาที โดยเฉลี่ย เขต
ตรวจละ 3 ครั้ง/ผลัด 
5.ส ารวจความพึงพอใขของ
ประชานและสรุป/รวบรวมผล
การด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น  
(1-30 ก.ย.64) 
หมายเหตุ ปฏิบัติภารกิจ 
ครบทุกข้ันตอน  

2,939,600     งบประมาณ
ของหน่วยที่
ได้รับการ
จัดสรร ไม่
เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ 

ถึงแม้ว่า
งบประมาณ
ที่ได้รับจะ
น้อย แต่
หน่วยงาน
สามารถ
ขับเคลื่อน
การด าเนิน 
งานบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้า 
หมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ขั้นตอนการด าเนิน 
งานทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมาส ปัญหา/

อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 
ผลสัมฤทธิ์ 

1 2 3 4 
การป้องกัน
อาชญากรรม โดย
สภาพแวดล้อม 
ลดจุดล่อแหลม/จุด
เสี่ยง โดยประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
พื้นที่จุดล่อแหลม/ 
จุดเสีย่ง 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ 
ให้บริการและระงับเหตุ
ของสายตรวจ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจพ้ืนท่ีที่
เป็นจุดเสี่ยง/จดุล่อแหลม 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
การป้องกันอาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 3 ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ปฏิบัติตามแผนด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการขับ 
เคลื่อนการปฏิบัตติามแผนฯ 
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและ
รายงานผล 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1.น าข้อมูลทีไ่ด้จากการ
ส ารวจวิเคราะห์มาจดัท าแผน
ด าเนินการเดือนละ 1 ครั้ง 
2. ประสานหน่วยงานร่วม  
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตัดแต่ง
กิ่งต้นไม้ และติดตั้งกล้อง 
CCTV บริเวณจุดเสี่ยงจดุ
ล่อแหลม และตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมทุก 1 เดือน 
3.ช้ีแจงให้ผู้ปฏิบตัิ ออกตรวจ
ตามวงรอบของแผนการตรวจ 
จ านวน 1 ครั้ง/ชั่วโมง 
4.ท าแบบสอบถามในการ 
ประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนในการ บริการ
และระงับเหตุของสายตรวจ
ใน 
ปีงบประมาณ 2564  
เดือนละ 1 ครั้ง 
5.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 

ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
กรุงเทพมหานคร 
ในการด าเนิน 
งาน 

    งบประมาณ
ของหน่วยท่ี
ได้รับการ
จัดสรร ไม่
เพียงพอใน
การด าเนิน 
การตาม
แผนงาน/
กิจกรรม 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ 

ประสาน
หน่วยงานร่วม  
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างตัด
แต่งก่ิงต้นไม้ 
และตดิตั้ง
กล้องCCTV 
บริเวณจุดเสี่ยง
จุดล่อแหลม 
และตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม
ทุก 1 เดือน 
ส า ย ต ร ว จ 
ออกตรวจตาม
ว ง ร อ บ ข อ ง
แผนการตรวจ 
จ า น ว น  1 
ครั้ง/ช่ัวโมง 
บ ร ร ลุ ม ผ ล
สั ม ฤท ธิ์ ต า ม
เป้าหมาย 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ขั้นตอนการด าเนิน 
งานทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมาส ปัญหา/

อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 
ผลสัมฤทธิ์ 

1 2 3 4 
การแข่งขันรถ
ในทาง 

การด านินคดีผู้ขับข่ี 
และผู้สนับสนุน 
ความผิดเกี่ยวกับ 
การ แข่งขันรถในทาง  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน/ชุดปฏิบัติการ  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัตติามแผนป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ผู ้
ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการขับ 
เคลื่อนการปฏิบัตติามแผนฯ  
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1. คณะท างานศึกษา 
วิเคราะห์ ข้อมลู และปัญหา
อุปสรรคใน 
การปฏิบัติทีผ่่านมา 
2.ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัตฯิ 
ใหผู้้ปฏิบัติทราบตามแผนฯ 
3.ชุดป้องกันรถแข่งฯ 
ประกอบด้วยฝ่ายป้องกันฯ 
ฝ่ายจราจร และฝ่ายสบืสวน 
ออกป้องกันการแข่งขันรถ
ในทาง ซึ่งสามารถป้องกันการ
แข่งขันรถในทางได้บรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2564 ไม่มี
แข่งขันรถในทางในพื้นที่
รับผิดชอบ0ow,jr[dkidi 
4.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
หมายเหตุ ปฏิบัติภารกิจ 
ป้องกัน ทุกวันศุกร์ - เสาร์ 
ช่วงเวลา 22.00.-05.00 น. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    หน่วยงาน
ไม่มี
งบประมาณ 
ในการ
ด าเนินการ
ตามแผนฯ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ 

ชุดป้องกัน
รถแข่งฯ 
ประกอบด้วย
ฝ่ายป้องกันฯ 
ฝ่ายจราจร 
และฝา่ย
สืบสวน ออก
ป้องกันการ
แข่งขันรถ
ในทางซึ่ง
สามารถ
ป้องกันการ
แข่งขันรถ
ในทางได้
บรรลุ
เป้าหมาย 
เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 
2564  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

จับกุมผู้กระท าผดิ 
ในความผิดที่รัฐเป็น 
ผู้เสยีหาย 

จับกุมการกระท า
ความผิดคดีความผิด 
ที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  
(กลุ่มคดีที่ 4) เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะ 
ท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัตติามแผนป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ 
ผู้ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามแผนฯ 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1. คณะท างานศึกษา 
วิเคราะห์ ข้อมลู และปัญหา
อุปสรรค   ในการปฏิบัติที่ผา่น
มา 
2. ก าหนดแผนการตรวจ  
เดือนละ 2 ครั้ง 
3.อบรมช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติฯ ใหผู้้ปฏิบตัิทราบ 
ทุกผลัด/ทุกวัน 
4.ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
แผนฯ  
ปีงบประมาณ 2564 จับกุม
ผู้กระท าความผดิในคดีที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย จ านวน 166 
คด ี
5.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    งบประมาณ
ของหน่วยท่ี
ได้รับการ
จัดสรร ไม่
เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ 

ปีงบประมาณ 
2564 
จับกุม
ผู้กระท า
ความผิดใน
คดีที่รัฐเป็น
ผู้เสยีหาย 
จ านวน 326 
คด ี
บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิ
ตาม
เป้าหมาย 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2 อ านวยความยุติธรรมและพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1.ด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการต ารวจ 
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีงาน
สอบสวน งานสืบสวน 
งานป้องกันปราบปราม 
ที่บกพร่องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

จ านวนข้าราชการต ารวจ
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีงาน
สอบสวน งานสืบสวน 
งานป้องกันปราบปราม 
ที่บกพร่อง ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้รบัการลงโทษ 
ทางวินัย ร้อยละ 100 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนด
มาตรการ/แนวทาง ป้องกัน 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ผู้
ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการ
ด าเนินการ 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1.ฝ่ายอ านวยการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน จากทุกช่องทาง  
2.รายงานผลใหผู้้ก ากับการ 
หัวหน้าสถานีต ารวจทราบ 
ทุกวันท่ี 2 ของเดือน 
3.ประชุมก าชับการปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้กับหัวหน้าสายงาน 
ทุกเดือน เพื่อถ่ายทอดข้อสั่ง
การให้ผู้ปฏบิัติทราบเดือน 
ละ 1 ครั้ง (1 ต.ค.63-30 
ก.ย.64) ปีงบประมาณ 
2564  
ปีงบประมาณ 2564  
ไม่มีข้าราชการต ารวจที่
กระท าผิดวินัย 
4.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ไม่มี ไม่มี ปีงบประมาณ 
2564  
ไม่มี
ข้าราชการ
ต ารวจที่
กระท าผิด
วินัย  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตาม แนว
ทางการยกระดับ
การบริการ 
ประชาชนของสถานี
ต ารวจ  
-โครงการ ONE 
STOP SERVICE   

-ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
รายงาน 
ผลการตรวจประเมิน 
ตาม แนวทางการ 
ยกระดับการบริการ 
ประชาชนของสถานี 
ต ารวจ  

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะ 
ท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัตติามแนวทางการ
ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนผู้มาขอรบับริการ 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ผู ้
ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามแผน
ฯ ให้ประชาชนสามารถขอรับ
บริการเบด็เสร็จจดุเดียว 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ด าเนินการ 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานตาม 
แนวทางการยกระดบัฯ 
2. ท าการปรบัปรุงสถานท่ี 
เพื่อใหก้ารบริการที่ามารถ
ประชาชนเสร็จสิ้น ณ จุด
บริการจดุเดยีว ONE STOP 
SERVICE   
3.ท าการประเมินผลการ
ให้บริการ  
4.ประชุม สรุปผลการประเมิน 
ทุกวันท่ี 5 ของเดือน  และ
น าเอาผลการประเมินไป 
วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการ ทุกเดือน 
5.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    งบประมาณ
ของหน่วยที่
ได้รับการ
จัดสรร ไม่
เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ 

สามารถ
บริหาร
จัดการให้
ประชาชน
ผู้มาขอรับ
บริการ 
ได้รับการ
บริการ
เบ็ดเสร็จ 
ณ. จุด
บริการจุด
เดียว 
บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้า 
หมาย 

 
 

 

 

 

 



 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

เพ่ิมรูปแบบ/ช่อง
ทางการสื่อสาร ใน
การรับฟังความ
คิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะ 
ของประชาชน 
ผู้รับบริการ 

จ านวนรูปแบบ/ช่อง
ทางการส ารวจ 
ความพึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการไม่น้อย 
กว่า 2 รูปแบบ/
ช่องทาง 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะ 
ท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัตติามแผนป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ผู ้
ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามแผน 
ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของ ตร.  
ปี 2564 
(งานควบคุมและจดัสาย
ตรวจ) 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1.การจดัท าแบบส ารวจความ
พึง พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ ประชาชนของ
สถานีต ารวจและหน่วย
บริการ 
2.ขออนุมัติแบบส ารวจความ
พึง พอใจฯ เสนอผู้บังคับ 
บัญชา 
3.แจ้งให้ทุกฝ่ายเพื่อทราบ
และด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจ เดือนละ 1 ครั้ง 
4. สรปุและรายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อ 3 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ทุกเดือน 
5.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    งบประมาณ
ของหน่วยที่
ได้รับการ
จัดสรร ไม่
เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ 

สน.ทองหล่อ 
ได้เพ่ิมช่อง
ทางการการ
สื่อสารฟัง
ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
ของ
ประชาชน  
งานบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้า 
หมาย 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

พัฒนาสมรรถนะ
ของข้าราชการ 
ต ารวจในการ
ให้บริการประชาชน 
-ฝึกอบรม/ประชุม/
ชี้แจงข้าราชการ 
ต ารวจทุกระดับให้
มีจิตใจในการ
ให้บริการประชาชน 
(Service Mind) 

-จ านวนครั้งของการ
ฝึกอบรม/ ประชุม/ 
ชี้แจง ไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง/หน่วย 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัตติามแผนการ
ยกระดับการให้บริการ
ประชาชน (Service Mind) 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ผู ้
ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามแผน 
ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของ ตร.  
ปี 2564 
(งานควบคุมและจดัสาย
ตรวจ) 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1.ด าเนินการตามแนว
ทางการยกระดบัการ
บริการ ประชาชนของ
สถานีต ารวจ 
2.จัดให้มีการฝึกอบรม/
ประชุม/ชี้แจง ให้
ข้าราชการต ารวจเข้าใจใน
กระบวนการดา้นการ 
ให้บริการประชาชน 
นโยบาย ข้อสั่งการของ 
ผู้บังคับบัญชา และงาน
อืน่ๆ ไตรมาสละ 1 คร้ัง 
3.รายงานผลการ
ด าเนินการ ให้ผู้บงั 
คับบัญชาทราบ ทุกวนัที่ 5 
ของเดือน 
4.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
ภายในวันที่ 10 ของเดือน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    งบประมาณ
ของหน่วยที่
ได้รับการ
จัดสรร ไม่
เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ 

จัดให้มีการ
ฝึกอบรม/
ประชุม/
ชี้แจงให้
ข้าราชการ
ต ารวจเข้าใจ
ในระบวนการ
ด้านการ ให้ริ
การระชาชน 
นโยบายข้อ
สั่งการของ 
ผู้บังคับบัญชา 
และงานอ่ืนๆ 
ไตรมาสละ 1 
ครั้ง  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการประชาชน อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

ก าหนดมาตรการ
บังคับใช้กฎหมาย
จราจรต่อการกระ 
ท าผิดที่ มีลกระทบ
ต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือลด
อุบัติเหตุจราจร 

-อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ ทางถนน 
ไม่เกิน 12 คน ต่อ 
ประชากรแสนคน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะ 
ท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัตติามแผนการลด
อุบัติเหตุจราจร 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ผู ้
ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามแผน 
ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของ ตร.  
ปี 2564 
(งานควบคุมและจดัสายตรวจ) 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1.ก าหนดแผนงานแผนบรูณา
การ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 
พ.ศ.2564 และเทศกาล
สงกรานต ์
2.ประสานและขับเคลื่อนให้
หน่วยงานในสังกัดปฏิบัตติาม
แผนฯ เทศกาลปีใหม่ จ านวน 
1 ครั้ง และแผนฯ เทศกาล
สงกรานต์ จ านวน 1 ครั้ง 
3.รวบรวมรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนฯ-ผลการ
ด าเนินการตามแนวทางของ
แผนบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 
และเทศกาลสงกรานต ์
ของสถานีฯ ความปลอดภัย
ทางถนน 
4.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    งบประมาณ
ของหน่วยที่
ได้รับการ
จัดสรร ไม่
เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ 

ถึงแม้ว่า
งบประมาณ
ที่ได้รับจะ
น้อย แต่
หน่วยงาน
สามารถ
ขับเคลื่อน
การด าเนิน 
งานบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้า 
หมาย 

 
 

 

18 



    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการต ารวจ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ขั้นตอนการด าเนิน 
งานทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมาส ปัญหา/

อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 
ผลสัมฤทธิ์ 

1 2 3 4 
จัดอาสาสมัครต ารวจ
บ้านช่วยเหลือ กิจการ 
ต ารวจในการป้องกัน
อาชญากรรมและ
สนับสนุน 
การท างานของต ารวจ 

จ านวนอาสาสมัคร
ต ารวจบ้านที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
ไม่น้อย 
กว่า 10 คน 

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือก
ประชาชนท่ีมีจิตอาสา  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัตติามแผนป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรมของ
อาสาสมัครต ารวจ 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ผู ้
ปฏิบัติทุกฝ่ายใหท้ราบ 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามฯ 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1.แต่งตั้งอาสาสมคัรต ารวจ
บ้าน โดยปีงบประมาณ 
2564 ได้ท าการอบรมและ
แต่งตั้งอาสาสมัครต ารวจบา้น 
เพื่อช่วยเหลือกิจการต ารวจ 
จ านวน 10 นาย   
3.อาสาสมัครต ารวจบ้าน ออก
ปฏิบัติการตามแผนฯ ทุกวัน
ศุกร์ - เสาร์ ช่วงเวลา 20.00-
24.00 น. 
4.อาสาสมัครต ารวจบ้าน ออก
ปฏิบัติการตามแผนฯ ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2564 จ านวน 
1 ครั้ง และเทศกาลสงกรานต์ 
จ านวน 1 ครั้ง  
5.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
 

48,000.-     อาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน 
มีงาน
ประจ า ไม่
สามารถมา
ปฏิบัติ
หน้าที่ได้
เป็นประจ า
ทุกวัน 
และค่อ
ตอบแทน 
หากคิด
เฉลี่ยเป็น
รายปีแล้ว 
จะอยู่ใน
เกณฑ์ที่
น้อยมาก  

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้สอด 
คล้องกับ
ภาวะ
เศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 

แต่งตั้ง
อาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน 
จ านวน 
10 นาย 
เพ่ือ
ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือ
ภารกิจ
ตรวจ 
บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้า 
หมาย 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการต ารวจ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

โครงการ กต.ตร.พบ
ประชาชน 

ระดับความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 
ตามโครงการ กต.ตร.  
พบ ประชาชน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทาง
เป้าหมายชุมชนการปฏิบตัิตาม
แผนป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู ้
ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามแผน 
ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของ ตร.  
ปี 2564 
(งานควบคุมและจดัสายตรวจ) 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1.ก าหนดโครงการ กต.ตร.พบ
ประชาชน 
2. คัดเลือกชุมชนหลัง สน.บาง
นา เป็นชุมชนเป้าหมาย ในการ
ขับเคลื่อนตามแผนฯ 
3.คณะ กต.ตร.สถานีต ารวจ
นครบาบาลบางนา ออกพบปะ
รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
หน้าท่ี จากชุมชน เพื่อน ามา
วางแผนการปฏิบตัิในครั้งต่อไป 
จ านวน 2 ครั้ง  
4.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    งบประมาณ
ของหน่วยท่ี
ได้รับการ
จัดสรร ไม่
เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ 

โครงการ 
กต.ตร.สน.
พบประชา 
ชน มาอย่าง
ต่อเนื่อง จน
สามารถ
จัดท าชุมชน
วัดผ่อง
พลอย ให้
เป็นชุม
ยั่งยืนโดยได้
จัดท าบันทึก
ข้อตกลง 
(MOU)  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการต ารวจ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
ขั้นตอนการด าเนิน 

งานทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ 
แนะ 

ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

โครงการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม
ระดับต าบล 

-จ านวนประชากรในเขต
พื้นที่ ผ่านการ 
อบรมและเป็น เครือข่าย
เฝ้าระวัง 
อาชญากรรม 100 คน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้ง
คณะท างาน  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมาย
แนวทางการปฏิบัติตามแผน
ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 3 ช้ีแจงแนวทาง
การปฏิบัตฯิ ให้เจ้าหนา้ที่ผู ้
ปฏิบัติทราบ 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามแผน 
ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของ ตร.  
ปี 2564 
(งานควบคุมและจดัสายตรวจ) 
 
เป้าหมายการด าเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2564  
 
 

1.คณะท างานก าหนด
เป้าหมายโครงการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
2.คณะท างานตามโครงการ 
และประชาชน ชุมชน 
ภาคเอกชน และหน่วยราชการ
อื่น มีการประชุม ปรึกษา 
หารือ ก าหนด แนวทางก่อน 
การท างานตามโครงการ ไตร
มาสละ 1 ครั้ง 
3.ประชาชนท่ีเป็นเครือข่าย
ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไว้
ในโครงการ โดยแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ จ านวน 1 ข้อมลู/1 
เครือข่าย 
4.สรุปและรวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ
รายงานผลตามล าดับชั้น 
 

ไม่ใช้งบประมาณ     งบประมาณ
ของหน่วยท่ี
ได้รับการ
จัดสรร ไม่
เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้กับหน่วย
ที่เป็นระดับ
ปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ 

เครือข่าย
ประชาชน 
ส่วนหน่ึง
อาสาสมัคร
เข้ามาเป็น
ต ารวจบ้าน 
จ านวน 10 
นาย เพื่อ
ช่วยเหลือ
ภารกิจ
ต ารวจ ใน
การป้องกัน
ปัญหา
อาชญากรรม
ในชุมชน 

 
 

 

 

21 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงาน 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

ขั้นตอนการด าเนิน 
งานทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมาส ปัญหา/

อุปสรรค 
ข้อเสนอ 

แนะ 
ผลสัมฤทธิ์ 

1 2 3 4 
โครงการพัฒนา
มาตรฐานระบบงาน
ต ารวจไทยสู่สากล 

- กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลอาชญากรรมที่
เหมาะสมส าหรบัสถานี
ต ารวจ จ านวน 1 
รูปแบบ 
-กระบวนการน าข้อมลู
อาชญากรรมไปวิเคราะห์
เพื่อวางแผนในป้องกัน
อาชญากรรมจ านวน 1 
รูปแบบ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 แต่งตั้งคณะท างาน  
ขั้นตอนท่ี 2 ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดแผนงานการ
จัดเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 4 รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 5 การปรับแผนการ
ตรวจจากข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ 
ขั้นตอนท่ี 6 น าข้อมูล
อาชญากรรมมาเปรียบเทียบ
จ านวนการเกิดคดี 
 
เป้าหมายการด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 2564  
 

การด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรมผ่านกระบวนการ
ขับเคลื่อนโดยข้อมูล  
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการ

จัดเก็บข้อมูลอาชญากรรม 

ที่เหมาะสม เพ่ือบันทึกข้อมูล 

ในสถานีต ารวจอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแอพพลิเคชั่น
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงใน
การเกิดอาชญากรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแผนการ
ตรวจของสายตรวจไปตามผลลัพธ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบจ านวน
การเกิดคดีอาชญากรรม ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ก่อนและหลังการ
ประยุกต์ใช้การป้องกัน
อาชญากรรมผ่านกระบวนการ
ขับเคลื่อนโดยข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมผลการ
ด าเนินการจากหน่วยและ 
รายงานผลตามล าดบัชั้น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    - ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้ต่อเนื่อง 
และ
เพียงพอ 

บรรลุ 
ผลตาม
เป้าหมาย 
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