
ผลการดําเนินงานประจําป ี

สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



ผลการดําเนินงานประจําปี 

สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



ผลการดําเนินงานประจําปี 

สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คํานํา 
 

       ตามท่ีสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือให้การ 
บริหารราชการของสถานีตํารวจ เป็นไปตามมาตรา 3/1 ของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผ่นดิน  (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้วงเวลาต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ.2564 
                  อน่ึง ในห้วงเวลาต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจ 
นครบาลพหลโยธิน ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค-2019 ท่ีมีความรุนแรงและแผ่ 
ขยาย รวดเร็ว ทําให้การปฏิบัติงานให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ต้องอยู่ 
ภายใต้ข้อจํากัดในด้านงบประมาณ รูปแบบการปฏิบัติงานท่ีต้องรักษาระยะห่าง ทางสังคม (Social 
distancing) และ มาตรการเหล่ือมเวลาการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลการดําเนินงาน ในบางแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน จึงได้สรุป 
ประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพ การ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติต่อไป



     
 
    ท า ตรที  เ รมิ รางค ามมั่นคงของ ถาบัน ลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 1.1 เ ริม ราง ค ามเขมแข็งของ ถาบันพระม าก ัตริย และทรงเปนประมุข 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

โครงการปฏิบัติการ

ื่อ ารถ ายค าม

ปลอดภัย องค

พระม าก ัตริยและ

พระบรม ง านุ ง   

เมื่อเ ด็จออกนอก

เขตพระราชฐาน รือ

ที่ประทับ 

ถ ายค ามปลอดภัย

อยาง มพระเกียรติตอง

ตามพระราช ประ งค

รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นตอนการดำเนินงาน 
นตอนที  การประชุม

ตร จพ้ืนท่ีกอนเ ด็จพระราช

ดำเนินตาม มายกำ นดการ 

การรายงานการตร จพ้ืนท่ี

เพ่ือเตรียมรับเ ด็จ และ

การบูรณาการดานการขา กับ

 นราชการท่ีเกี่ย ของ  
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
2 นตอนที 2 การจัดทำ

แผน ถปภ.( ต.ค.63-30 ก.ย.

64) 
นตอนที  การจัด างกำลัง

ในการ ถปภ.ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 
( ต.ค.63- 30 ก.ย.64) 

นตอนที  การ รุป

รายงานผลการ ถปภ. 
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
มา เ ต   ภารกิจครบ 

ทุกขั้นตอน 

1.ประชุมตร จพ้ืนท่ีกอนเ ด็จ

พระราชดำเนินตาม มาย 
กำ นดการ การรายงานการ

ตร จพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมรับเ ด็จ 

และการบูรณาการดานการขา

กับ  นราชการท่ีเกี่ย ของ  
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
2.การจัดทำแผน ถปภ. 
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
3.การจัด างกำลังในการ ถปภ.

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
4.การ รุปรายงานผลการ ถปภ. 
( ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจระ าง 

1 ต.ค.63–30 ก.ย.64 จำน น 

37 ภารกิจ  รอยละค าม ำเร็จ

ในการถ ายค ามปลอดภัย รอย

ละ 100 

ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรล ุ
ผลตาม

เปา มาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

๘



 

 

    ท า ตรที  เ รมิ รางค ามมั่นคงของ ถาบัน ลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 1.2 เผยแพร และนอมนำแน พระราชดำริไปปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

ทบท น และซกัซอม

แผนการปฏิบัติ

แผนการเผชิญเ ตุ

ดาน การรัก าค าม

ปลอดภัย 

ระดับค าม ำเร็จในการ

จัดทำ ทบท น และ

ซักซอม แผนการปฏิบัติ

แผนการเผชิญเ ตุดาน

การรัก าค ามปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นตอนการดำเนนิงาน 
นตอนที  การประชุม

ิเคราะ  ปญ า อุป รรค

ในการปฏิบัติ ถปภ.ที่ผาน

มา 
นตอนที 2 ทบท น

แกไขปญ า ขอบกพรอง 

จัดทำแผนการซักซอม 

ถปภ. 
นตอนที  การจัด าง

กำลังในการซักซออม 
ถปภ. 

นตอนที  การ รุป

รายงานผลการซักซอม 
ถปภ. 
เปา มา การดำเนนิการ

ตลอดปงบประมาณ 

2564  

1.ประชุมช้ีแจง ใ ทราบถึง

ปญ า อุป รรค ในการ 

ถปภ.ในครั้งที่ผานมา ใ ผู

ปฏิบัติทราบ 
2.การจัดทำแผนการซักซอม 
ถปภ. 
3.การจัด างกำลังในการ

ซักซอม ถปภ. 
4.การ รุปรายงานผลการ 

ถปภ. 
 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจ

การซักซอม จำน น 4 

ภารกิจ  

ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรล ุ
ผลตาม

เปา มาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

๓



 

 

    ท า ตรที  เ รมิ รางค ามมั่นคงของ ถาบัน ลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 1.2 เผยแพร และนอมนำแน พระราชดำริไปปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

รณรงคผาน ื่อเพ่ือ

เ ริม รางจิต ำนึก

ของประชาชน ใ มี

ค ามจงรักภักดีตอ

ถาบัน

พระม าก ัตริย 

รณรงคผาน ื่อเพ่ือ

เ ริม รางจิต ำนึกของ

ประชาชนใ ม ีค าม

จงรักภักดีตอ ถาบัน

พระม าก ัตริย  

ไมนอยก า 12 ครั้ง  
 
 
 
 
 

นตอนการดำเนนิงาน 
นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน 
2 นตอนที 2 กำ นด

เปา มาย  จัดทำ ื่อ 
จัดทำแผน การณรงค  
นตอนที  ประ าน

น ยราชการอ่ืน 

ภาคเอกชน ชุมชน 

ร มกันรณรงค 
นตอนที  รุปผล

การดำเนินงานตามแผน 
 
เปา มา การดำเนนิการ

ตลอดปงบประมาณ 

2564  

1.ออกคำ ั่งคณะทำงาน 
2.ประชุมร มกับ น ยงาน

ราชการ ภาคเอกชน ชุมชน 
ประชาชนเพ่ือจัดทำ ื่อและ

าแน ทางการปฏิบัติตาม

โครงการ 
3.ร มกับ น ยงานราชการ 

ภาคเอกชน ชุมชน 

ประชาชน ร มรณรงคตาม

แผนดำเนินงาน 
4. รุป ปญ า อุป รรค  
ในการดำเนินงาน 
 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจการ

รณรงค จำน น 12 ครั้ง 
ปฏิบัติภารกิจครบทุก

ขั้นตอน 

ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรล ุ
ผลตาม

เปา มาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

๑๓



 

 

    ท า ตรที  เ รมิ รางค ามมั่นคงของ ถาบัน ลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 1.2 เผยแพร และนอมนำแน พระราชดำริไปปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

รณรงค รางจิต ำนึก

และคานิยมโดย

ชุมชนและม ลชน 
ัมพันธเพ่ือ ราง

ค ามจงรักภักดี 
ตอ ถาบัน

พระม าก ัตริย 

รณรงค รางจิต ำนึก

และคานิยม โดยชุมชน

และม ลชน มัพันธ เพ่ือ

รางค ามจงรักภักดีตอ

ถาบันพระม าก ัตริย  
จำน น 12  ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

นตอนการดำเนนิงาน 
นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน 
2 นตอนที 2 กำ นด

ชุมชนเปา มายจัดทำ ื่อ 
จัดทำแผน การณรงค  
นตอนที  ประ าน

น ยราชการอ่ืน 

ภาคเอกชน ชุมชน 

ร มกันรณรงค 
นตอนที  รุปผล

การดำเนินงานตามแผน 
 
เปา มา การดำเนนิการ

ตลอดปงบประมาณ 

2564  
 

1.ออกคำ ั่งคณะทำงาน 
2.ประชุมร มกับ น ยงาน

ราชการ ภาคเอกชน 

ประชาชนในชุมชนเพ่ือ า

แน ทางการปฏิบัติตาม

โครงการ 
3.ร มกับ น ยงานราชการ 

ภาคเอกชน ชุมชน 

ประชาชน ร มรณรงคตาม

แผนดำเนินงาน 
4. รุป ปญ า อุป รรค ใน

การดำเนินงาน 
 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจ

การรณรงค จำน น 12 

ครั้ง 
ปฏิบัติภารกิจครบทุก

ขั้นตอน 

ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 

๙

๙



 

 

    ท า ตรที  เ รมิ รางค ามมั่นคงของ ถาบัน ลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 1.2 เผยแพร และนอมนำแน พระราชดำริไปปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

โครงการประชา 
ัมพันธเพ่ือเทิดทูน

ถาบัน 
พระม าก ัตริย 

จำน นครั้งในการ

ประชา ัมพันธผาน ื่อ

เพ่ือเ ริม รางจิต ำนึก 
ของประชาชนใ มีค าม

จงรักภักดีตอ ถาบัน

พระม าก ัตริย ไมนอย 
ก า 12 ครั้ง 
 
 
 
 

นตอนการดำเนนิงาน 
นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน 
2 นตอนที 2 กำ นด

ชุมชนเปา มายจัดทำ ื่อ 
จัดทำแผน การประชา 
ัมพันธ  
นตอนที  ประ าน

น ยราชการอ่ืน 

ภาคเอกชน ชุมชน 

ร มกันประชา ัมพันธ 
นตอนที  รุปผล

การดำเนินงานตามแผน 
 
เปา มา การดำเนนิการ

ตลอดปงบประมาณ 

2564  
 

1.ออกคำ ั่งคณะทำงาน 
2.ประชุมร มกับ น ยงาน

ราชการ ภาคเอกชน 

ประชาชนเพ่ือ าแน

ทางการปฏิบัติตามโครงการ 
3.ร มกับ น ยงานราชการ 

ภาคเอกชน ชุมชน 

ประชาชน ร มประชา 
ัมพันธแผนดำเนินงาน 

4. รุป ปญ า อุป รรค ใน

การดำเนินงาน 
 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจ

การ ประชา ัมพันธ จำน น 

12 ครั้ง 
ปฏิบัติภารกิจครบทุก

ขั้นตอน 

ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 



 

 

    ท า ตรที  เ รมิ รางความมั่นคงของ ถาบัน ลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธศา ตรที่ 1.2 เผยแพร และนอมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

การดำเนินการ 

ขับเคล่ือนและ

นับ นุน โครงการ 
จิตอา าพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำริ 
(จิตอา าพัฒนา  
จิตอา าภัยพิบตัิ  
จิตอา าเฉพาะกิจ) 

ระดับความ ำเร็จของ

การจัดทำแผนการ

ดำเนินการ ขับเคลื่อน 
และ นับ นุนโครงการ

จิตอา าพระราชทาน

ตามแนวพระราชดำริ 
(จิตอา าพัฒนา จิต

อา าภัยพิบัติ จิตอา า

เฉพาะกิจ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นตอนการดำเนนิงาน 
นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงานการ

ขับเคลื่อนตามโครงการฯ  
(1-31 ต.ค.63) 
2 นตอนที 2 การ

จัดทำแผนการขับเคลื่อน
และ นับ นุนโครางการฯ 
(1-31 ต.ค.63) 

นตอนที  รวมกับ

นวยราชการอ่ืน องคกร

ภาคเอกชน ประชาชนใน

ชุมชน ทำกิจกรรมอา า

พระราชทาน  
(ต.ค.63-30 ก.ย.64) 

นตอนที  การ รุป

รายงานผลการ

ดำเนินงาน  
(1-30 ก.ย.64) 
มา เ ต   ภารกิจครบ 

ทุกขั้นตอน 

1.จัดทำแผนการขับเคลื่อน

ตามโครงการจิตอา า

พระราชทาน 
2.ประ าน นวยราชการ

อ่ืน องคกรภาคเอกชน 

เพ่ือ นับ นุนโครงการจิต

อา าพระราชทาน 
3.รวมกับ นวยราชการอ่ืน 

องคกรภาคเอกชน 

ประชาชนในชุมชน ในการ

ขับเคลื่อน และ นับ นุน

โครงการจิตอา า

พระราชทาน  
(ต.ค.63-30 ก.ย.64) 
4. รุป ปญ า อุป รรค ใน

การดำเนินงาน 
 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจ

ระ วาง 1 ต.ค.63–30 

ก.ย.64 จำนวน 32 
ภารกิจ  

27,360. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณ

ที่ไดรับการ

จัด รรนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรเพ่ิม

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในภาพ 
รวมของ

การดำ 
เนินงาน

ของ นวย

บรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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ไม่มีไม่ใช้ 

งบประมาณ

ไม่มี

๒๙



 

 

    ท า ตรที  เ รมิ รางค ามมั่นคงของ ถาบัน ลักของชาติ 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 1.3 พัฒนา ักยภาพ ในการปฏิบัติงานดานค ามมั่นคง และภัยคุกคามของชาติ 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

โครงการการ ลาย

โครง รางเครือขาย

ผูมีอิทธิพล และกลุม

ชาติพันธที่เกี่ย ของ

กับยาเ พติด 

- ขยายผลเครอืขายยา

เ พติด รือตร จ อบ

ทรัพย ินคดียาเ พติด  
- ยุติบทบาทกลุม

การคาคดียาเ พติด

ระดับ ำคัญได  
- ดำเนินคดีกับผูกระทำ

ค ามผิดเกี่ย กับยาเ พ

ติด  
- ค ามพึงพอใจและ

ค ามเช่ือมั่นของ

ประชาชนตอการ

ดำเนินงาน ปองกัน

ปราบปรามยาเ พติด 
ของเจา นาที่ตำร จ  

นตอนการดำเนนิงาน 
นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน  
นตอนที 2 จดัทำ

แผนการดำเนินงาน 
นตอนที  ดำเนินการ

ขับเคลื่อนตามแผน

ดำเนินงาน 
นตอนที  การ รุป

รายงานผล 
 
 
 
เปา มา การ

ดำเนนิการตลอด

ปงบประมาณ 256   

1. ออกคำ ั่งแตงต้ัง

คณะทำงานตามโครงการฯ  
2.ร บร มขอมูล และนำ

ขอมูลมา ิเคราะ  เพ่ือ

จัดทำแผนการดำเนินงาน 
3.ดำเนินการ กัดกั้นยา

เ พติด และทำลาย

เครือขายผูมีอิทธิพล

เกี่ย กับยาเ พติด 
4.ร บร มผลการ

ดำเนินการจาก น ยและ

รายงานผลตามลำดับช้ัน 
 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจ

ระ าง 1 ต.ค.63–30 

ก.ย.64 จำน น 12 

ภารกิจ จับกุมผูกระทำผิด

ในฐานยาเ พติด จำน น 
45 ราย  

10,700. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณ

ที่ไดรับไม

เพียงพอ 

ากคิด

เฉลี่ยแล  

จะไดรับ

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินงาน

ประมาณ

เดือนละ 

891 บาท 

ค รเพ่ิม

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินการ

ใ  อด 
คลองกับ

ภา ะ

เ ร ฐกิจ

ปจจุบัน 
 
 
 
 

 

ถึงแม า

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

น ยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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๑๔

๕๓

๑๓,๗๐๐

๑,๑๔๑



 

    ท า ตรที  การเ รมิ รางค ามมัน่คงของ ถาบัน ลักของชาติและการรัก าค ามมั่นคงภายในประเท      
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 1.3 พัฒนา ักยภาพ ในการปฏิบัติงานดานค ามมั่นคง และภัยคุกคามของชาติ 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

โครงการบริ าร

จัดการ กัดกั้นยา

เ พติดพ้ืนที่

ชายแดน และพ้ืนที่

พักคอย Heart 
Land 

กัดกั้นยาเ พติดไดไม

นอยก ารอยละ 70 

ของปริมาณ ยาเ พติด

ที่จับกุมได  
 
 
 
 
 
 
 
 

นตอนการดำเนนิงาน 
นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน  
นตอนที 2 จดัทำ

แผนการดำเนินงาน 
นตอนที  ดำเนินการ

ตามแผนดำเนินงาน 
นตอนที  การ รุป

รายงานผล 
 
 
เปา มา การ

ดำเนนิการตลอด

ปงบประมาณ 256   
 

1. ออกคำ ั่งแตงต้ัง

คณะทำงานตามโครง 
2.ร บร มขอมูล และนำ

ขอมูลมา ิเคราะ  เพ่ือ

จัดทำแผนการดำเนินงาน 
3.ดำเนินการ กัดกั้นยาเ พ

ติดและเครือขายเ พติด 
4.ร บร มผลการ

ดำเนินการของ น ยและ

รายงานผลตามลำดับช้ัน 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจ 

ปดลอมตร จคนเปา มาย

ยาเ พติด ระ าง 1 ต.ค.

63–30 ก.ย.64 จำน น 

36 ภารกิจ ามารถ กัด/

ยับย้ังการนำเขายาเ พติด

ในพ้ืนที่ เมื่อเปรียบกับ

ปงบประมาณที่ผานมา 
ปงบประมาณ 2563 

จับกุมจำน น 64 ราย 
ปงบประมาณ 2564 

จับกุม จำน น 45 ราย 

12,500. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณ

ที่ไดรับไม

เพียงพอ 

ากคิด

เฉลี่ยแล  

จะไดรับ

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินงาน

ประมาณ

เดือนละ 

1,041.- 
บาท 

ค รเพ่ิม

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินการ

ใ  อด 
คลองกับ

ภา ะ

เ ร ฐกิจ

ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

ถึงแม า

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

น ยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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๕๓

๑๒,๐๙๐

๑,๐๐๗



 

    ท า ตรที  การเ รมิ รางค ามมัน่คงของ ถาบัน ลักของชาติและการรัก าค ามมั่นคงภายในประเท      
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 1.3 พัฒนา ักยภาพ ในการปฏิบัติงานดานค ามมั่นคง และภัยคุกคามของชาติ 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

1.โครงการปดลอม 

ตร จคนยาเ พ

ติดตามแน ทาง ตร.

ในการดำเนินการ 
ปดลอมตร จคน 

ค ามพึงพอใจของ

ประชาชน ตอการ

ปองกันปราบปรามยา

เ พติดของเจา นาที่

ตำร จ 

นตอนการดำเนนิงาน 
นตอนที  แตงต้ังชุด

ปฏิบัติการ  
นตอนที 2 จดัทำ

แผนการดำเนินงาน 
นตอนที  ดำเนินการ

ตามแผนดำเนินงาน 
นตอนที  การ รุป

รายงานผล 
เปา มา การ

ดำเนนิการตลอด

ปงบประมาณ 256   
 

1.ชุดปฏิบัติการ กำ นด

เปา มาย และแผน

ดำเนินการ 
2.ปฏิบัติการปดลอ ตร จ

คนเปา มายตามแผนฯ 

จำน น 4 ครั้ง/เดือน ร ม 

48 ภารกิจ/ป 
3. ืบ นขยายผล เพ่ือ

กัดกั้น และทำลาย

เครือขายยาเ พติด 
4. รุปผลการปฏิบัติทุก

เดือน 
 

88,700.     งบประมาณ

ที่ไดรับไม

เพียงพอ 

ากคิด

เฉลี่ยแล  

จะไดรับ

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินงาน

ประมาณ

เดือนละ 

7,391.

บาท 

ค รเพ่ิม

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินการ

ใ  อด 
คลองกับ

ภา ะ

เ ร ฐกิจ

ปจจุบัน 
 
 
 

ถึงแม า

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

น ยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 

1.โครงการตำร จ

ประ านโรงเรียน (1 

ตำร จ 1 โรงเรียน) 
 

-จำน นโรงเรียนระดับ

มัธยม ึก าในพ้ืนที่เขา

ร มโครงการ ไมนอย

ก า 2 โรงเรียน 

  2,140. - 
 
 
 

    ไม ามารถ

ดำเนินการ 

ได เน่ือง 
จากการ

แพรระบาด

ของโรคติด

เช้ือโค ิด -
2019 

ค รกันเงิน

ไ เปนเงิน

เ ลื่อม 
ขามป แล

ร มกับ

งบประมาณ 
ในปถัดไป 

ไมบรรลุ

ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย ทั้ง 

2 โครงการ 2.โครงการ คร ู

D.A.R.E. 
 

-จำน นประชากร ัย

เ ี่ยง ูงไดรับการ ราง 

ภูมิคุมกันปองกันยา

เ พติด 

  39,00.- 
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๒๘,๑๐๐



 
 
    ท า ตรที  การเ รมิ รางค ามมัน่คงของ ถาบัน ลักของชาติและการรัก าค ามมั่นคงภายในประเท          
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 1.4 การเพ่ิม ประ ิทธิภาพในการใ บริการและ อำน ยค าม ะด กแกประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

1. โครงการเพ่ิม

ประ ิทธิภาพการ 

รัก าค าม

ปลอดภัยและการ

อําน ยค าม ะด ก

แกนักทองเที่ย

ในช งเท กาล  
งานประเพณีและ

ัฒนธรรม 

 ค ามเช่ือมั่นของ

นักทองเที่ย ที่มีตอ

การใ บริการ อำน ย

ค าม ะด กและ

ค ามปลอดภัยใน

ชี ิตและทรัพย ิน 
ของเจา นาที่ตำร จ 

ไมนอยก ารอยละ 

80 

 นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงานตามโครงการฯ  
(1-31 ต.ค.63) 
นตอนที 2 ำร จพ้ืนที่

เปา มายที่จะดำเนินงาน 
(1-31 ต.ค.63) 
นตอนที  กำ นดแผน

ดำเนินงาน  
(1-31 ต.ค.63) 
นตอนที  การ

ดำเนินงานขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติตามแผน 
นตอนที 5 การ รุป

รายงานผล 
เปา มา การดำเนนิการ

ตลอดปงบประมาณ 

2564  
 

1.ร บร มขอมูล ถิติ ในกรณี

ท่ีเกิดกับนักทองเท่ีย  เพ่ือ

นำมาจัดทำแผนการตร จ 
2.จัดทำแผนการตร จ โดย

ปรับเปลี่ยนแผนทุก 1 เดือน 
3.ขับเคลื่อนการปฏิบัติ โดย

บูรณาการกับ น ยราชการ

อ่ืน และภาคเอกชน 
ประชาชน 
4.คดีท่ีเกิดขึ้นกับนักทองเท่ีย

ระ าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.

64 จำน น 10 ราย ไดทำ

การจับกุมผูกระทำค ามผิด

และดำเนินการ อบ นตาม

กระบ นการยุติธรรม ครบ 

จำน น 10 คด ีนักทองเท่ีย

ซ่ึงเปนผูเ ีย ายมีค ามพึง

พอใจในการปฏิบัติ นาท่ีของ

เจา นาท่ีตำร จ ท้ัง 10 ราย 
5. รุปและร บร มผลการ

ดำเนินการจาก น ยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
 

92,467.-     งบประมาณ 
ของ น ยท่ี

ไดรับการ

จัด รร  
ไมเพียงพอ

เม่ือเปรียบ 
เทียบกับ

จำน น

นักทองเท่ีย

ท่ีเขามาใน

พ้ืนท่ี 

เนื่องจาก

พ้ืนท่ีรับผิด 
ชอบเปน

แ ลง

ทองเท่ีย

ของชา  
ตางชาติ 
 
 

ค รจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ น ย

ท่ีเปนระดับ

ปฏิบัติการ

ใ เพียงพอ 
แตยัง

ามารถ

ดำเนินการ

ได เนื่องจาก

มีการแพร

ระบาดของ

ดรคติดเชื้อ

โค ิด- 2019  
ทำใ มี

นักทองเท่ีย

มีจำน น

นอย 

ถึงแม า

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

น ยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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    ท า ตรที 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธศา ตรที่ 2.1 การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใชกฎ มาย 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

การเพ่ิมประ ิทธิ 
ภาพในการปองกัน

อาชญากรรม (งาน

ควบคุมและ จดั าย

ตรวจ) 
-การปรับปรุงและใช

ประโยชนจาก

นาิกา

อาชญากรรม 
-การปองกันเชิงรุก 

การวางแผน การ

ควบคุมการกำ นด

แผนการตรวจ  
และการจัด 
ายตรวจ 

ระยะเวลาในการไป

ถึงที่เกิดเ ตุรัศมี 3 

กม. ใชเวลา 5 นาที 

รัศมี 5 กม. ใชเวลา 

10 นาที และ รัศมี 

8 กม. ใชเวลา 15 

นาที 

นตอนที  รวบรวมขอมูล 
และปญ าอุป รรค 
ในการปฏิบัติท่ีผานมา 
นตอนที 2 กํา นดแนวทาง

การปฏิบัติตามแผนปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 
นตอนที  ชี้แจงแนวทาง

การปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 นำขอมูลจาก

นาิกาอาชญากรรม และการ

เดินทางไประงับเ ตุของ าย

ตรวจมาปรับแผนการตรวจ 
ใ  อดคลองกัน 
นตอนที 5 การ รุปและ

รายงานผล 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256  
 

1.วิเคราะ ขอมูล ปญ า 

อุป รรค เดือนละ 1 คร้ัง  
ทุกเดือน  
2.นำผลการวิเคราะ  เพ่ือ

ปรับแผนการตรวจ เดือนละ 

2 ครั้ง 
3.ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ 

ใ เจา นาท่ีผูปฏิบัติทราบทุก

ผลัด/ทุกวัน 
4. ายตรวจ ใชเวลาในการ

เดินทางไประงับเ ตุ ภายใน

เวลา 5 นาที โดยเฉลี่ย เขต

ตรวจละ 3 ครั้ง/ผลัด 
5. ำรวจความพึงพอใขของ

ประชานและ รุป/รวบรวมผล

การดำเนินการจาก นวยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น  
(1-30 ก.ย.64) 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจ 

ครบทุกขั้นตอน  

313,500.     งบประมาณ

ของ นวยที่

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ควรจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ นวย

ที่เปนระดับ

ปฏิบัติการ

ใ เพียงพอ 

ถึงแมวา

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

นวยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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ท า ตรที 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 

    ประเด็นยุทธศา ตรที่ 2.1 การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใชกฎ มาย 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

การปองกัน

อาชญากรรม โดย

ภาพแวดลอม 
ลดจุดลอแ ลม/จุด

เ ี่ยง โดยประ าน

นวยงานท่ีเกี่ยวของ

ติดตั้งไฟฟา อง วาง 

ปรับปรุงภูมิทัศนใน

พ้ืนท่ีจุดลอแ ลม/ 
จุดเ ี่ยง 

ความพึงพอใจของ

ประชาชนในการ 
ใ บริการและระงับเ ตุ

ของ ายตรวจ 
ไมนอยกวา รอยละ 80 

นตอนที  ำรวจพ้ืนท่ีท่ี

เปนจุดเ ี่ยง/จุดลอแ ลม 
นตอนที 2 กํา นดแนวทาง

การปองกันอาชญากรรม 
นตอนที  ประ าน

นวยงานท่ีเกี่ยวของรวม

ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน 
นตอนที 4 กำ นดการขับ 

เคลื่อนการปฏิบัติตามแผนฯ 
นตอนที 5 การ รุปและ

รายงานผล 
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1.นำขอมูลท่ีไดจากการ ำรวจ

วิเคราะ มาจัดทำแผน

ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง 
2. ประ าน นวยงานรวม  
ติดตั้งไฟฟา อง วาง ตัดแตง

กิ่งตนไม และติดตั้งกลอง 

CCTV บริเวณจุดเ ี่ยงจุด

ลอแ ลม และตรวจ อบ

ภาพแวดลอมทุก 1 เดือน 
3.ชี้แจงใ ผูปฏิบัติ ออกตรวจ

ตามวงรอบของแผนการตรวจ 
จำนวน 1 ครั้ง/ชั่วโมง 
4.ทําแบบ อบถามในการ 

ประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนในการ บริการ

และระงับเ ตุของ ายตรวจใน 
ปงบประมาณ 2564  
เดือนละ 1 คร้ัง 
5. รุปและรวบรวมผลการ

ดำเนินการจาก นวยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
 

ขอรับการ

นับ นุน

งบประมาณจาก

กรุงเทพม านคร 

ในการดำเนิน 
งาน 

    งบประมาณ

ของ นวยท่ี

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอใน

การดำเนิน 
การตาม

แผนงาน/

กิจกรรม 

ควรจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ นวย

ท่ีเปนระดับ

ปฏิบัติการ

ใ เพียงพอ 

ถึงแมวา

นวยงาน

จะไมมี

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินงา

ตามแผนฯ 

นี้  
แตในภาพ 
รวมแลว 

นวยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การปฏิบัติ

ใ  ามารถ

บรรลุ

ผล ัมฤทธิ์

ตาม

เปา มาย 
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    ท า ตรที 2 การเพ่ิม ักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำน ยค ามยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 2.1 การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใชกฎ มาย 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

การจัดระเบียบ

ังคมโดย การ

บังคับใช 
กฎ มายอยาง

เครงครัด 
  - ถานบริการ/

ถานประกอบการ 
ที่มีลัก ณะคลาย

ถานบริการ 

ค ามผิดเกี่ย กับ

ถานบริการ ถาน

ประกอบการที่เปด

ใ บริการในลกั ณะ 
คลายกับ ถาน

บริการลดลง ไมนอย

ก า 
รอยละ 10 

นตอนที  แตงต้ังคณะ 
ทำงาน ึก า ิเคราะ  ขอมูล 

และปญ าอุป รรค 
จากการปฏิบัติ  
นตอนที 2 กํา นดแน ทาง

การปฏิบัติตามแผนปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 
นตอนที  ชี้แจงแน ทาง

การปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน

ฯ  
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1. จัดทำแผนการตร จ

จากขอมูลที่ไดจากการ

ิเคราะ  เดือนละ 2 ครั้ง 
2. ช้ีแจงแน ทางการ

ปฏิบัติฯ ใ ผูปฏิบัติทราบ

ทุกผลัด/ ัน 
3. ายตร จรถจักร 
ยานยนต/จุดปฏิบัติการจู

โจม และฝาย บื น 

ตร จ ถานบริการ/ ถาน

ประกอบการ ช งระ าง 

เ ลา 16.01-24.00 น.

ทุกผลัด/ทุก ัน (1 ต.ค.

63-30 ก.ย.64) 
4. รุปและร บร มผล

การดำเนินการจาก น ย

และรายงานผลตามลำดับ

ช้ัน 
(1-30 ก.ย.64) 
 

ไมใช

งบประมาณ 
    งบประมาณ

ของ น ยที่

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ค รจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ น ย

ที่เปนระดับ

ปฏิบัติการ

ใ เพียงพอ 

ถึงแม า

น ยงาน

จะไมมี

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินงา

ตามแผนฯ 

น้ี  
แตในภาพ 
ร มแล  

น ยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การปฏิบัติ

ใ  ามารถ

บรรลุ

ผล มัฤทธ์ิ

ตาม

เปา มาย 
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    ท า ตรที 2 การเพ่ิม ักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำน ยค ามยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 2.1 การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใชกฎ มาย 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

การแขงขันรถ

ในทาง 
การดำนินคดีผูขับขี่ 
และผู นับ นุน 
ค ามผิดเกี่ย กับ 
การ แขงขันรถในทาง  
ไมนอยก า  
รอยละ 10 

นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน/ชุดปฏิบัติการ  
นตอนที 2 กํา นดแน ทาง

การปฏิบัติตามแผนปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 
นตอนที  ชี้แจงแน ทาง

การปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการขับ 

เคลื่อนการปฏิบัติตามแผนฯ  
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1. คณะทำงาน กึ า 

ิเคราะ  ขอมูล และปญ า

อุป รรคใน 
การปฏิบัติท่ีผานมา 
2.ชี้แจงแน ทางการปฏิบัติฯ 

ใ ผูปฏิบัติทราบตามแผนฯ 
3.ชุดปองกันรถแขงฯ 

ประกอบด ยฝายปองกันฯ 

ฝายจราจร และฝาย ืบ น 

ออกปองกันการแขงขันรถ

ในทาง ซ่ึง ามารถปองกันการ

แขงขันรถในทาไดบรรลุ

เปา มาย เนื่องจากใน

ปงบประมาณ 2564 ไมมี

การแขงขันรถในทางในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 
4. รุปและร บร มผลการ

ดำเนินการจาก น ยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
มา เ ต ปฏิบัติภารกิจ 

ปองกัน ทุก ัน ุกร - เ าร 

ช งเ ลา 22.00.-05.00 น.

ของ ันถัดไป (1 ต.ค.63-30 

ก.ย.64)  

ไมใช

งบประมาณ 
    น ยงาน

ไมมี

งบประมาณ 
ในการ

ดำเนินการ

ตามแผนฯ 

ค รจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ น ย

ที่เปนระดับ

ปฏิบัติการ 

ถึงแม า

น ยงาน

จะไมมี

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินงา

ตามแผนฯ 

นี้  
แตในภาพ 
ร มแล  

น ยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การปฏิบัติ

ใ  ามารถ

บรรลุ

ผล ัมฤทธิ์

ตาม

เปา มาย 
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    ท า ตรที 2 การเพ่ิม ักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำน ยค ามยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 2.1 การปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใชกฎ มาย 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

จับกุมผูกระทำผิด 
ในค ามผิดท่ีรัฐเปน 
ผูเ ีย าย 

จับกุมการกระทำ

ค ามผิดคดีค ามผิด 
ท่ีรัฐเปนผูเ ีย าย  
(กลุมคดีท่ี 4) เพ่ิมขึ้น 
ไมนอยก า รอยละ 15 
เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

นตอนที  แตงต้ังคณะ 
ทำงาน  
นตอนที 2 กํา นดแน ทาง

การปฏิบัติตามแผนปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 
นตอนที  ชี้แจงแน ทางการ

ปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ี 
ผูปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนฯ 
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1. คณะทำงาน กึ า ิเคราะ  

ขอมูล และปญ าอุป รรค   
ในการปฏิบัติท่ีผานมา 
2. กํา นดแผนการตร จ  
เดือนละ 2 คร้ัง 
3.อบรมชี้แจงแน ทางการ

ปฏิบัติฯ ใ ผูปฏิบัติทราบ 
ทุกผลัด/ทุก ัน 
4.ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม

แผนฯ  
ปงบประมาณ 2564 จับกุม

ผูกระทำค ามผิดในคดีท่ีรัฐเปน

ผูเ ีย าย จำน น 166 คด ี
5. รุปและร บร มผลการ

ดำเนินการจาก น ยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
 

ไมใช

งบประมาณ 
    งบประมาณ

ของ น ยท่ี

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ค รจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ น ย

ท่ีเปนระดับ

ปฏิบัติการ

ใ เพียงพอ 

ถึงแม า

น ยงาน

จะไมมี

งบประมาณ

ในการ

ดำเนินงา

ตามแผนฯ 

นี้  
แตในภาพ 
ร มแล  

น ยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การปฏิบัติ

ใ  ามารถ

บรรลุ

ผล ัมฤทธิ์

ตาม

เปา มาย 
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๒๖๘



 

 

    ท า ตรที 2 การเพ่ิม ักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำน ยค ามยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 2.2 อําน ยค ามยุติธรรมและพัฒนาระบบงาน อบ นเพ่ือ รางค ามเช่ือมั่น ใ กับประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

1.ดำเนินการทาง ินัย

ขาราชการตำร จ 
ผูปฏิบัติ นาท่ีงาน

อบ น งาน ืบ น 

งานปองกันปราบปราม 

ท่ีบกพรองในการปฏิบัติ

นาท่ี 

จำน นขาราชการตำร จ

ผูปฏิบัติ นาท่ีงาน

อบ น งาน ืบ น 

งานปองกันปราบปราม 
ท่ีบกพรอง ในการปฏิบัติ

นาท่ีไดรับการลงโท  

ทาง ินัย รอยละ 100 

นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน  
นตอนที 2 กํา นด

มาตรการ/แน ทาง ปองกัน 
นตอนที  ชี้แจงแน ทางการ

ปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผูปฏิบัติ

ทราบ 
นตอนที 4 รุปผลการ

ดำเนินการ 
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1.ฝายอำน ยการตร จ อบขอ

รองเรียน จากทุกชองทาง  
2.รายงานผลใ ผูกำกับการ 

ั นา ถานีตำร จทราบ 
ทุก ันท่ี 2 ของเดือน 
3.ประชุมกำชับการปฏิบัติ

นาท่ีใ กับ ั นา ายงาน 
ทุกเดือน เพ่ือถายทอดขอ ั่ง

การใ ผูปฏิบัติทราบเดือน 
ละ 1 คร้ัง (1 ต.ค.63-30 

ก.ย.64) ปงบประมาณ 2564  
ไมมีขาราชการตำร จ  
ถูกดำเนินการทาง ินัย 
4. รุปและร บร มผลการ

ดำเนินการจาก น ยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
 

ไมใช

งบประมาณ 
    ไมม ี ไมม ี บรรลุ

ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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    ท า ตรที 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธศา ตรที่ 2.3 เพ่ิมประ ิทธิภาพในการใ บริการและอํานวยความ ะดวกแกประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

ขับเคลื่อนการ

ดำเนินการตาม 

แนวทางการ

ยกระดับการบริการ 

ประชาชนของ ถานี

ตำรวจ  
-โครงการ ONE 

STOP SERVICE   

-ระดับความ ำเร็จ

ของการจัดทำ

รายงาน 
ผลการตรวจประเมิน 
ตาม แนวทางการ 
ยกระดับการบริการ 

ประชาชนของ ถานี 
ตำรวจ  

นตอนที  แตงต้ังคณะ 
ทำงาน  
นตอนที 2 กํา นดแนวทาง

การปฏิบัติตามแนวทางการ

ยกระดับการใ บริการ

ประชาชนผูมาขอรับบริการ 
นตอนที  ชี้แจงแนวทาง

การปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน

ฯ ใ ประชาชน ามารถขอรับ

บริการเบ็ดเ ร็จจุดเดียว 
นตอนที 5 รุปผลการ

ดำเนินการ 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1. แตงต้ังคณะทํางานตาม 
แนวทางการยกระดับฯ 
2. ทำการปรับปรุง ถานท่ี 
เพ่ือใ การบริการท่ีามารถ

ประชาชนเ ร็จ ิน้ ณ จุด

บริการจุดเดียว ONE STOP 

SERVICE   
3.ทำการประเมินผลการ

ใ บริการ  
4.ประชุม รุปผลการ

ประเมิน ทุกวันท่ี 5 ของ

เดือน  และนำเอาผลการ

ประเมินไป วิเคราะ  เพ่ือ

ปรับปรุงการใ บริการ ทุก

เดือน 
5. รุปและรวบรวมผลการ

ดำเนินการจาก นวยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 
 

ไมใช

งบประมาณ 
    งบประมาณ

ของ นวยที่

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ควรจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ นวย

ที่เปนระดับ

ปฏิบัติการ 

ถึงแมวา

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

นวยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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    ท า ตรที 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธศา ตรที่ 2.3 เพ่ิมประ ิทธิภาพในการใ บริการและอํานวยความ ะดวกแกประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

จัดใ มีบุคคล

ตนแบบประจำ

นวยเพ่ือเปน 
แบบอยางในการ 

พัฒนาบุคลิกภาพ

และการบริการ 
ประชาชน 

จำนวนบุคคล

ตนแบบดานการ 

ใ บริการ 
ประชาชนไดรับการ

เชิดชูประกาศเกียรติ 
คุณ ไมนอยกวา 1 

คน/เดือน 

นตอนที  แตงต้ังคณะ 
ทำงาน  
นตอนที 2 กาํ นด

ลักเกณฑบุคคลตนแบบ 
นตอนที  ช้ีแจง

แนวทางการปฏิบัติฯ ใ 

เจา นาที่ ผูปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม

แผนฯ 
 
เปา มา การดำเนนิการ

ตลอดปงบประมาณ 

2564  

1.กํา นดแนวทางการ

ดําเนินการ คัดเลือก 
บุคคลตนแบบดานการ

ใ บริการประชาชนตาม

ลักเกณฑที่กำ นด 
2.ขออนุมัติแนวทางการ

ดําเนินการฯ เ นอ 
ผูบังคับบัญชา เพ่ือ

พิจารณาใ ความเ ็นชอบ  
3.ดําเนินการตามกรอบ

แนวทางการดําเนินการ

ตามขั้นตอนการคัดเลือก

บุคคลตนแบบ  
ปละ 1 ครั้ง 
4. รุปและรวบรวมผล

การดำเนินการจาก นวย

และรายงานผลตามลำดับ

ช้ัน 
 

ไมใช

งบประมาณ 
    งบประมาณ

ของ นวยที่

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ควรจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ นวย

ที่เปนระดับ

ปฏิบัติการ 

ถึงแมวา

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

นวยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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    ท า ตรที 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธศา ตรที่ 2.3 เพ่ิมประ ิทธิภาพในการใ บริการและอํานวยความ ะดวกแกประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

เพ่ิมรูปแบบ/ชอง

ทางการ ื่อ าร ใน

การรับฟงความ

คิดเ ็นและขอ 
เ นอแนะ 
ของประชาชน 
ผูรับบริการ 

จำนวนรูปแบบ/ชอง

ทางการ ํารวจ 
ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ผูรับบริการไมนอย 

กวา 2 รูปแบบ/

ชองทาง 

นตอนที  แตงต้ังคณะ 
ทำงาน  
นตอนที 2 กํา นดแนวทาง

การปฏิบัติตามแผนปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรม 
นตอนที  ชี้แจงแนวทาง

การปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน 

ปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของ ตร.  
ป 2564 
(งานควบคุมและจัด ายตรวจ) 
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1.การจัดทําแบบ ํารวจความ

พึง พอใจของผูรับบริการตอ

การใ บริการ ประชาชนของ

ถานีตํารวจและ นวยบริการ 
2.ขออนุมัติแบบ ํารวจความ

พึง พอใจฯ เ นอผูบังคับ 
บัญชา 
3.แจงใ ทุกฝายเพ่ือทราบ

และดําเนินการ ํารวจความ

พึงพอใจ เดือนละ 1 คร้ัง 
4. รุปและรายงานผลการ

ดําเนินการตามขอ 3 
ใ ผูบังคับบัญชาทราบ 
ทุกเดือน 
5. รุปและรวบรวมผลการ

ดำเนินการจาก นวยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 
 

ไมใช

งบประมาณ 
    งบประมาณ

ของ นวยที่

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ควรจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ นวย

ที่เปนระดับ

ปฏิบัติการ 

ถึงแมวา

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

นวยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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    ท า ตรที 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธศา ตรที่ 2.3 เพ่ิมประ ิทธิภาพในการใ บริการและอํานวยความ ะดวกแกประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

พัฒนา มรรถนะ

ของขาราชการ 

ตำรวจในการ

ใ บริการประชาชน 
-ฝกอบรม/ประชุม/

ช้ีแจงขาราชการ 
ตำรวจทุกระดับใ มี

จิตใจในการ

ใ บริการประชาชน 
(Service Mind) 

-จำนวนครั้งของการ

ฝกอบรม/ ประชุม/ 
ช้ีแจง ไมนอยกวา 2 

ครั้ง/ นวย 

นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน  
นตอนที 2 กํา นดแนวทาง

การปฏิบัติตามแผนการ

ยกระดับการใ บริการ

ประชาชน (Service Mind) 
นตอนที  ชี้แจงแนวทาง

การปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน 

ปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของ ตร.  
ป 2564 
(งานควบคุมและจัด ายตรวจ) 
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1.ดําเนินการตามแนว

ทางการยกระดบัการบริการ 

ประชาชนของ ถานีตํารวจ 
2.จัดใ มีการฝกอบรม/

ประชุม/ชี้แจง ใ ขาราชการ

ตํารวจเขาใจในกระบวนการ

ดานการ ใ บรกิาร

ประชาชน นโยบาย ขอ ั่ง

การของ ผูบงัคับบัญชา และ

งานอื่นๆ ไตรมา ละ 1 ครั้ง 
3.รายงานผลการ

ดําเนินการ ใ ผูบัง 
คับบัญชาทราบ ทุกวันที่ 5 

ของเดือน 
4. รุปและรวบรวมผลการ

ดำเนินการจาก นวยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
ภายในวันที่ 10 ของเดือน 
 

ไมใช

งบประมาณ 
    งบประมาณ

ของ นวยที่

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ควรจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ นวย

ที่เปนระดับ

ปฏิบัติการ 

ถึงแมวา

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

นวยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 

 
 

 

20 



 

 

    ท า ตรที 2 การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใชกฎ มาย การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และการใ บริการประชาชน อยางเ มอภาคเปนธรรม 
    ประเด็นยุทธศา ตรที่ 2.3 เพ่ิมประ ิทธิภาพในการใ บริการและอํานวยความ ะดวกแกประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

กำ นดมาตรการ

บังคับใชกฎ มาย

จราจรตอการกระ 
ทำผิดที่ มี

ผลกระทบตอ ังคม

อยางตอเน่ือง 
เพ่ือลดอุบัติเ ตุ

จราจร 

-อัตราผูเ ียชีวิตจาก

อุบัติเ ตุ ทางถนน 

ไมเกิน 12 คน ตอ 

ประชากรแ นคน 

นตอนที  แตงต้ังคณะ 
ทำงาน  
นตอนที 2 กํา นดแนวทาง

การปฏิบัติตามแผนการลด

อุบัติเ ตุจราจร 
นตอนที  ชี้แจงแนวทาง

การปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน 

ปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของ ตร.  
ป 2564 
(งานควบคุมและจัด ายตรวจ) 
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1.กํา นดแผนงานแผนบรูณา

การ ปองกันและลดอุบัติเ ตุ

ทางถนนชวงเทศกาล ปใ ม 

พ.ศ.2564 และเทศกาล

งกรานต 
2.ประ านและขับเคลื่อนใ 

นวยงานใน ังกัดปฏิบัติตาม

แผนฯ เทศกาลปใ ม จำนวน 

1 คร้ัง และแผนฯ เทศกาล

งกรานต จำนวน 1 ครั้ง 
3.รวบรวมรายงานผลการ

ปฏิบัติตามแผนฯ-ผลการ

ดําเนินการตามแนวทางของ

แผนบูรณาการปองกันและลด

อุบัติเ ตุทางถนน ชวง

เทศกาลปใ ม พ.ศ.2564 

และเทศกาล งกรานต 
ของ ถานีฯ ความปลอดภัย

ทางถนน 
4. รุปและรวบรวมผลการ

ดำเนินการจาก นวยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
 

ไมใช

งบประมาณ 
    งบประมาณ

ของ นวยที่

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ควรจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ นวย

ที่เปนระดับ

ปฏิบัติการ 

ถึงแมวา

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

นวยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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    ท า ตรที   การมี  นร มของประชาชนในการรัก าค าม งบเรียบรอยของ ังคมอยางย่ังยืน 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 3.1 เ ริม รางค ามเขมแข็งของประชาชนและภาคีเครือขายในการเขามามี  นร ม ในกิจการตำร จ 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

จัดอา า มัครตำร จ

บานช ยเ ลือ กิจการ 
ตำร จในการปองกัน

อาชญากรรมและ

นับ นุน 
การทำงานของตำร จ 

จำน นอา า มัคร

ตำร จบานท่ีปฏิบัติงาน

ร มกับเจา นาท่ีตำร จ 

ไมนอย 
ก า 10 คน 

นตอนที  คัดเลือก

ประชาชนท่ีมีจิตอา า  
นตอนที 2 กํา นดแน ทาง

การปฏิบัติตามแผนปองกัน 
ปราบปรามอาชญากรรมของ

อา า มัครตำร จ 
นตอนที  ชี้แจงแน ทาง

การปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทุกฝายใ ทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามฯ 
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1.แตงต้ังอา า มัครตำร จ

บาน โดยปงบประมาณ 

2564 ไดทำการอบรมและ

แตงต้ังอา า มัครตำร จบาน 

เพ่ือช ยเ ลือกิจการตำร จ 
จำน น 22 นาย   
3.อา า มัครตำร จบาน 

ออกปฏิบัติการตามแผนฯ ทุก

ัน ุกร - เ าร ช งเ ลา 

20.00-24.00 น. 
4.อา า มัครตำร จบาน 

ออกปฏิบัติการตามแผนฯ 

ในช งเท กาลปใ ม 2564 

จำน น 1 คร้ัง และเท กาล

งกรานต จำน น 1 ครั้ง  
5. รุปและร บร มผลการ

ดำเนินการจาก น ยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
 

179,360.-     อา า มัคร

ตำร จบาน 

มีงาน

ประจำ ไม

ามารถมา

ปฏิบัติ

นาที่ได

เปนประจำ

ทุก ัน 
และคอ

ตอบแทน 

ากคิด

เฉลี่ยเปน

รายปแล  

จะอยูใน

เกณฑที่

นอยมาก  

ค รจัด รร

งบประมาณ

ใ  อด 
คลองกับ

ภา ะ

เ ร ฐกิจ

ในปจจุบัน 

ถึงแม า

งบประมาณ

ที่ไดรับจะ

นอย แต

น ยงาน

ามารถ

ขับเคลื่อน

การดำเนิน 
งานบรรล ุ
ผล มัฤทธ์ิ

ตามเปา 
มาย 
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    ท า ตรที   การมี  นร มของประชาชนในการรัก าค าม งบเรียบรอยของ ังคมอยางย่ังยืน 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 3.1 เ ริม รางค ามเขมแข็งของประชาชนและภาคีเครือขายในการเขามามี  นร ม ในกิจการตำร จ 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

โครงการ กต.ตร.พบ

ประชาชน 
ระดับค าม ำเร็จ 
ของการดำเนินการ 
ตามโครงการ กต.ตร.  
พบ ประชาชน 

นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน  
นตอนที 2 กํา นดแน ทาง

เปา มายชุมชนการปฏิบัติตาม

แผนปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 
นตอนที  ชี้แจงแน ทางการ

ปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน 

ปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของ ตร.  
ป 2564 
(งานค บคุมและจัด ายตร จ) 
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1.กํา นดโครงการ กต.ตร.พบ

ประชาชน 
2. คัดเลือกชุมชน ลัง น.ทอง

ลอ เปนชุมชนเปา มาย ใน

การขับเคลื่อนตามแผนฯ 
3.คณะ กต.ตร. ถานีตำร จ

นครบาบาลทอง ลอ ออก

พบปะรับฟงค ามคิดเ ็น 

ขอเ นอแนะในการปฏิบัติ

นาท่ี จากชุมชน เพ่ือนำมา

างแผนการปฏบิัติในครั้งตอไป 

จำน น 2 คร้ัง  
4. รุปและร บร มผลการ

ดำเนินการจาก น ยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
 

ไมใช

งบประมาณ 
    งบประมาณ

ของ น ยท่ี

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ค รจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ น ย

ท่ีเปนระดับ

ปฏิบัติการ

ใ เพียงพอ 

บรรล ุ
ผลตาม

เปา มาย 
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    ท า ตรที   การมี  นร มของประชาชนในการรัก าค าม งบเรียบรอยของ ังคมอยางย่ังยืน 
    ประเด็นยุทธ า ตรที่ 3.1 เ ริม รางค ามเขมแข็งของประชาชนและภาคีเครือขายในการเขามามี  นร ม ในกิจการตำร จ 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

โครงการ รางเครือขาย

การมี  นร มของ 
ประชาชนในการ

ปองกันอาชญากรรม

ระดับตำบล 

-จำน นประชากรในเขต

พ้ืนท่ี ผานการ 
อบรมและเปน เครือขาย

เฝาระ ัง 
อาชญากรรม 100 คน 

นตอนที  แตงต้ัง

คณะทำงาน  
นตอนที 2 กํา นดเปา มาย

แน ทางการปฏิบัติตามแผน

ปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 
นตอนที  ชี้แจงแน ทางการ

ปฏิบัติฯ ใ เจา นาท่ีผู 
ปฏิบัติทราบ 
นตอนที 4 กำ นดการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน 

ปองกันปราบปราม

อาชญากรรมของ ตร.  
ป 2564 
(งานค บคุมและจัด ายตร จ) 
 
เปา มา การดำเนินการ

ตลอดปงบประมาณ 256   
 
 

1.คณะทำงานกาํ นด

เปา มายโครงการ ราง

เครือขายการมี  นร มของ

ประชาชน 
2.คณะทํางานตามโครงการ 

และประชาชน ชุมชน 

ภาคเอกชน และ น ยราชการ

อ่ืน มีการประชุม ปรึก า 

ารือ กํา นด แน ทางกอน 
การทํางานตามโครงการ ไตร

มา ละ 1 คร้ัง 
3.ประชาชนท่ีเปนเครือขาย

ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกํา นดไ 

ในโครงการ โดยแจงขอมูล

ขา ารท่ีเปนประโยชนตอทาง

ราชการ จำน น 1 ขอมูล/1 

เครือขาย 
4. รุปและร บร มผลการ

ดำเนินการจาก น ยและ

รายงานผลตามลำดับชั้น 
 

28,000.-     งบประมาณ

ของ น ยท่ี

ไดรับการ

จัด รร ไม

เพียงพอ 

ค รจัด รร

งบประมาณ

ใ กับ น ย

ท่ีเปนระดับ

ปฏิบัติการ

ใ เพียงพอ 

บรรล ุ
ผลตาม

เปา มาย 
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ท า ตรที 4 พัฒนาองคกรใ ทัน มัย ูระบบราชการไทย 4.0 
ประเดน ท า ตรที  พัฒนาโครง รางและระบบการบริ ารงาน 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ตั ช้ี ัด ขั้นตอนการดำเนิน 
งานทั้ง มด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมา  ปญ า/

อุป รรค 
ขอเ นอ 

แนะ ผล มัฤทธ์ิ 
1 2 3 4 

โครงการพัฒนา

มาตรฐานระบบงาน

ตำร จไทย ู ากล 

- กระบ นการจัดเก็บ

ขอมูลอาชญากรรมท่ี

เ มาะ ม ำ รับ ถานี

ตำร จ จำน น 1 

รูปแบบ 
-กระบ นการนำขอมูล

อาชญากรรมไป

ิเคราะ เพ่ือ างแผนใน

ปองกันอาชญากรรม

จำน น 1 รูปแบบ 

 

นตอนที  แตงต้ังคณะทำงาน  
นตอนที 2 ขออนุมัติโครงการ 
นตอนที  กำ นดแผนงานการ

จัดเก็บขอมูล 
นตอนที  ร บร มขอมูล 

ิเคราะ ขอมูล 
นตอนที 5 การปรับแผนการ

ตร จจากขอมูลท่ีไดจากการ

ิเคราะ  
นตอนที 6 นำขอมูล

อาชญากรรมมาเปรียบเทียบ

จำน นการเกิดคดี 
 
เปา มา การดำเนินการตลอด

ปงบประมาณ 256   
 

การดำเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 ึก าและทบท น

รรณกรรมเก่ีย กับการปองกัน

อาชญากรรมผานกระบ นการ

ขับเคล่ือนโดยขอมูล  
ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการ

จัดเก็บขอมูลอาชญากรรม 
ท่ีเ มาะ ม และวาจาง

บุคคลภายนอกเพื่อบันทึกขอมูล 
ใน ถานีตำรวจอยางตอเน่ือง 
ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาแอพพลิเคชั่น

ในการ ิเคราะ ขอมูลจุดเ ี่ยงใน

การเกิดอาชญากรรม 
ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงแผนการ

ตร จของ ายตร จไปตามผลลัพธ

จากการ ิเคราะ ขอมูลจุดเ ี่ยง 
ขั้นตอนท่ี 5 เปรียบเทียบจำน น

การเกิดคดีอาชญากรรม ในเขต

พื้นท่ีรับผิดชอบ กอนและ ลังการ

ประยุกตใชการปองกัน

อาชญากรรมผานกระบ นการ

ขับเคล่ือนโดยขอมูล 
ขั้นตอนท่ี 6 ร บร มผลการ

ดำเนินการจาก น ยและ 
รายงานผลตามลำดับชั้น 

400,000.-     งบประมาณ

ที่ดำเนิน 
การไดรับ 
การจัด รร 

จากกอง

ิจัย 

ำนักงาน

ยุทธ า ตร

ตำร จ 

ำนักงาน

ตำร จ

แ งชาติ 

ค รจัด รร

งบประมาณ

ใ ตอเน่ือง 

และ

เพียงพอ 

บรรล ุ
ผลตาม

เปา มาย 
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ปัญหาและอุปสรรค  
๑. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึง
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการท่ีจัดทำไป
ปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำ  

2. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าท่ีควรในการจัดประชุมประชาคม  

3. ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การจัดโครงการบางโครงการ ไม่สามารถจัดได้เล่ือน 

ข้อเสนอแนะ  
๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ท่ีสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน  
ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ สถานีตำรวจนครบาลโยธิน จะ
บรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้  
มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 
 

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินอย่างต่อเน่ือง  
 

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากท่ีสุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  
 
 ผลการดำเนินงานอื่นๆ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้ดำเนินการโครงการ ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ใน
เขตพ้ืนท่ีโดยได้รับความร่วมมือ จากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนใน พ้ืนท่ี จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ เช่น 
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โครงการทำความสะอาดป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ19) 

 
 

 

โครงการทำความสะอาดป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

    
 

 

สำนักงานเขตพหลโยธิน มาร่วมทำความสะอาด
และฆ่าเช้ือพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมใน สถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ณ สถานีตำรวจ
นครบาลพหลโยธิน และบ้านพกัอาศัย 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 มาให้สบริการ
ตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ ATK ให้กบั
ประชาชน, ข้าราชการตำรวจและครอบครัว  
สิ่งแวดล้อมใน สถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 ณ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก และ

กต.ตร.และท่ีปรึกษา กต.ตร สน.พหลโยธิน มาร่วม
ทำความสะอาดและฆ่าเช้ือพ้ืนผิวในส่ิงแวดล้อมใน 
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ณ อาคาร
ท่ีทำการ สน.พหลโยธิน 
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    โครงการสร้างโรงอาหาร สำหรับรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 
 

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนนครหลวง 

 
 

พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์  สุริยานนท ์ผกก.สน.พหลโยธิน 
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และ คณะ กต.ตร. 
จัดทำโรงอาหาร สำหรบัข้าราชการตำรวจ สน.
พหลโยธิน รับประทานร่วมกัน 
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        O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 

 


