
 

 
 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564  - มีนาคม 2565) 
 
ของ  

 
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ 

 
 
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน (O11) 

 



 

 
 

 

คำส่ัง  สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
ท่ี   ๓๔๐/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

***************************** 

  ตามท่ี สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน มีภารกิจการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวช้ีวัด
ย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน (o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน)  น้ัน   

             เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังน้ี 

1. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                               เป็นประธานกรรมการ 
2. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน    เป็นกรรมการ 
3. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                   เป็นกรรมการ 
4. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                  เป็นกรรมการ 
5. รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                เป็นกรรมการ 
6. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                      เป็นเลขานุการ 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

-  วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถานีตำรวจ    
นครบาลบางรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  -  กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่กำหนด
และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน   

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ทำหน้าที่ดำเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ี
กำหนด   

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้
กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ทราบตามกำหนด    

 
  ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนเสร็จส้ินภารกิจ 
 

                            ส่ัง ณ วันท่ี     2๘  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                  พันตำรวจเอก     

                                   (ประสพโชค  เอื-ยมพินิจ) 
                        ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน



 

           แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 
หน่วยงาน สน.พหลโยธิน 

 
 

ลำดับ
ที่ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนินการ (2) 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ

(3) ปัญหา/
อุปสรรค  

เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

กิจกรรม ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ 
งบประมาณ    - 

1. - การถวายความปลอดภัยต้องเป็นไป
อย่างสมพระเกียรติมีความปลอดภัยสูงสุด
ตรงตามพระราชประสงค์ 
 
 

1. ทบทวนและปรับปรุงการจัดทำ
แผนการอารักขา การถวายความ
ปลอดภัย  
2. การเทิดพระเกียรติ 
3. การปราบปรามการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับการละเมิดสถาบัน 
4. การตอบสนองตามโครงการ
พระราชดำริ 
 

1. จัดเจ้าหน้าท่ีตำรวจถวายความ
ปลอดภัยและเทิดพระเกียรติองค์
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา
นุวงศ์อย่างสมพระเกียรติ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
2. จัดอบรม และซักซ้อมแผนการ
ปฏิบัติถวายความปลอดภัยอย่าง
สม่ำเสมอ 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  
 
 
 
 

      P 

- 
 
 
 
 

เน่ืองจากมี
การแพร่
ระบาดของ
เช้ือโควิด-19 

  

กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน 
งบประมาณ  - 

2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่และ
น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  

1. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาเป็น
ประจำ  
2. กิจกรรมร่วมกับชุมชน และ
แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยอ่ืนๆ 
 
 
 

มีกิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 
 
 
 
 



 

 
ลำดับ
ที่ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนินการ (2) 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ

(3) ปัญหา/
อุปสรรค  

เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 
งบประมาณ - 

3 ระดับความสำเร็จของการป้องกัน/
ปราบปรามอาชญากรรม รักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การโจรกรรม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์, การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, การ
กระทำผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์, การ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเน่ือง
และเป็นรูปธรรม 

1. จับกุมคดีความปลอดภัยในชีวิต
ร่างกายและเพศ    
2. จับกุมคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 
3. ประชุมวิเคราะห์อาชญากรรมเป็น
ประจำทุกเดือน 
4. ประชุมเร่งรัดคดีสำคัญอุกฉกรรจ์
สะเทือนขวัญเป็นประจำทุกเดือน      
5. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดี
ค้างเก่า 

-  มีการระดมกวาดล้าง
อาชญากรรม 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 

4 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน 

มาตรการในการสนองตอบต่อ
อาชญากรรมท่ีชัดเจน  ได้แก่ 
 - อาชญากรรมพ้ืนฐาน 
    - อาชญากรรมสะเทือนขวัญ 
    - อาชญากรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
ประชาชนในวงกว้าง เช่น call 
center/แชร์ลูกโซ่/ฉ้อโกง/ลงทุนใน
ต่างประเทศ/ยักยอก 
    - อาชญากรรมท่ีก่อความ
เดือดร้อนรำคาญ เช่น วัยรุ่นแข่ง 
จยย./รถยนต์บนทางหลวง/นักเรียน
ตีกัน/ขว้างปาก้อนหิน 
 

1. พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุ ให้
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โทรศัพท์ติดต่อได้
ตลอดเวลา และมีวิธีการปฏิบัติตาม
แบบท่ีกำหนด   
2. ระดมกวาดล้างแหล่งอบายมุข
อย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์ใน
แต่ละพ้ืนท่ี 

ต.ค.64- ก.ย.65 P   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ลำดับ
ที่ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนินการ (2) 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ

(3) ปัญหา/
อุปสรรค  

เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 โครงการดำเนินงานชุมชนย่ังยืน 

งบประมาณ 5,000.- บาท 
5 - ระดับความรู้สึกการมีส่วนร่วมประชาชน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ใน
การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชนท่ีพักและอาศัย 

1. การแสวงหา ช้ีแจง ทำความ
เข้าใจกับประชาชนให้เห็น
ความสำคัญในการดูแลชุมชนของตน 
และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของชุมชน 
2. ใช้กลไก กต.ตร. ทุกระดับ ในการ
ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย   

1. อบรมตำรวจชุมชน  
2. เม่ือวันท่ี 10 มี.ค.65 ภาคี
เครือข่ายร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ณ ท่ีทำการชุมชน
วัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก กทม. 

ม.ค.-ก.ย.65 P  - 
 
 
 
 
 
 

 
 

 โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 
งบประมาณ 3,900.- 
 

6 1.นักเรียนมีความรู/ความเข/าใจถึงพิษภัย

ของสารเสพติด   

2.สามารถปAองกันตนเองจากยาเสพติด 

 

 

1.ประสานโรงเรียนในพ้ืนท่ีขอเข/า

อบรมให/ครามรู/แกKเด็กนักเรียน 

2.จัดกิจกรรมเพ่ือให/ความรู/ด/านการ

ปAองกันและแก/ไขปOญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา และชีวิตประจำวัน 
3.มีการรณรงคUการตKอต/านยาเสพติด

ให/กับนักเรียนอยKางตKอเน่ือง 

 

 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรู/ให/ความรู/

ด/านการปAองกันยาเสพติด 

 

 

 

 

ต.ค.64- ก.ย.65 P   
 
 
 
 
 

 



 

 
ลำดับ
ที่ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนินการ (2) 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ

(3) ปัญหา/
อุปสรรค  

เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

 โครงการ  กต.ตร.พบประชาชน 
งบประมาณ - 
 

7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
โครงการ กต.ตร.พบประชาชน 

1.จัดทำโครงการ กต.ตร.พบ
ประชาชนท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรม
การทำงานของตำรวจ  
2.คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานท่ีมี 
กต.ตร.ร่วมปฏิบัติงาน 
3.การรายงานผลการปฏิบัติ 

1.ประชุมปรึกษาหารือก่อนการ
ทำงาน กำหนดแผนงาน ข้ันตอน
การดำเนินงานตามโครงการ 
2.กำหนดคณะทำงานผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ 
 
 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
กิจกรรม  การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด 
งบประมาณ – 

8 1.ผลการจับกุมยาเสพติด 
2.ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
3.ความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
 
 
 

1 ปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้
ให้แก่เยาวชน 
2.ขอร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 

1.สร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยยาเสพติด  
ท้ังในสถาบัน, สถานประกอบการ 
และชุมชน 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 
 
 
 

 



 

 
ลำดับ
ที่ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนินการ (2) 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ

(3) ปัญหา/
อุปสรรค  

เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

 กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 
งบประมาณ 7,000.- 
 

9 ผลการจับกุมยาเสพติด 1.ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือเป็นการ
สกัดก้ันการลักลอบนำยาเสพติดเข้า
ในพ้ืนท่ี 

1.ปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด  
ผู้มีอิทธิพล 
2.บูรณาการด้านการข่าวการ
สืบสวนทางเทคโนโลยี 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 
 
 
 

 
 กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

งบประมาณ 2,140.- 
10 จำนวนประชากรวัยเส่ียงสูงได้รับการสร้าง

ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
1.ประสานโรงเรียนในพ้ืนท่ีขอเข้า
อบรมให้ครามรู้แก่เด็กนักเรียน 
2.จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา และชีวิตประจำวัน 
 

มีการรณรงคUการตKอต/านยาเสพติด

ให/กับนักเรียนอยKางตKอเน่ือง 
ต.ค.64- ก.ย.65  P  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบราชการไทย 4.0 
กิจกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
งบประมาณ - 

11 
 
 
 
 

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไม่น้อยกว่าระดับ A (85.00-
94.99) 

1.กำหนดมาตรการและกลไกในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการตำรวจ 

ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ป้องกันการทุจริต 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 
 
 
 
 



 

 
ลำดับ
ที่ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนินการ (2) 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ

(3) ปัญหา/
อุปสรรค  

เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.จำนวนเร่ืองการดำเนินการทางวินัยท่ี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่ังการได้รับการ
ตรวจเร่งรัดแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 
3.จำนวนข้าราชการตำรวจท่ีบกพร่องใน
การปฏิบัติหน้าท่ีได้รับการลงโทษทางวินัย 
ร้อยละ 100 
4.จำนวนข้าราชการตำรวจท่ีกระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้รับการ
ลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 
5.จำนวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
งานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกัน
ปราบปรามท่ีบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้รับการลงโทษทางวินัย ร้อยละ 100 

2.ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม 
ประเมินผลการป้องกันปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติงานของทุก
ฝ่ายในสังกัด ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 

 

 โครงการ SMART SAFITY ZONE 4.0 
งบประมาณ  - 
 

12 1.เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน
อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน 

1.จัดต้ังภาคีเครือข่ายป้องกัน
อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
2.ให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการวิเคราหะสภาพพ้ืนท่ีและ
คัดเลือกพ้ืนท่ีร่วมโครงการ 
3.นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ 
ท่ีกันสมัยมาใช้เป็นเคร่ืองมีอในการ

สถานีตำตำรวจประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องท่ีเพ่ือ
ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ีเส่ียง
ให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังสร้าง
การมีส่วนร่วมกับภาคีเครืออข่าย
โดยเฉพาะภาคประชาชนเพ่ือช่วย
ระวังป้องกันอาชญากรรมสร้าง

ต.ค.64- ก.ย.65  P  



 

 
 
 

 
ลำดับ
ที่ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนินการ (2) 
 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ

(3) ปัญหา/
อุปสรรค  

เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในพ้ืนท่ีแลเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
อาชญากรรม เช่น สำรวจกล้อง 
CCTV ในพ้ืนท่ี ปรับมุมกล้องและ
บูรณาการ การใช้งานกล้องร่วมกัน
พร้อมท้ังมีการติดต้ังเพ่ิมเติม มีการ
ติดต้ังกล้องตรวจจับใบหน้า กล้อง
ตรวจจับป้ายทะเบียนรถ 
4.ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ มาช่วยเพ่ือ
ความรวดเร็วในการส่ือสาร เช่น แอป
พลิเคช้ัน Police 4.0  
5.แอปพลิเคชัน Police i lert u  ซ่ึง
เป็นแอปพลิเคชันสำหรับประชาชนท่ี
สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปยัง
ตำรวจโดยตรงผ่านมือถือสมาร์ทโฟน 

ความเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีร่วมกัน ซ่ึง
จะทำให้การดำเนินโครงการ
ดังกล่าว สามารถเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

         O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  
 


