
            
 

 

 

คําสั่ง สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง   ‘ 

ที ่๒๐๕/๒๕๖๔  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๑๕ ของสถานีตํารวจนครบาลพระโขนง 

.............................................. 

ตามที่ สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง มีภารกิจการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๑๕ ในตัวชี้วัดที่ ๔ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัด 
ย่อยท่ี ๔.๒ การบริหารงาน (O๑๑ รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน) นั้น 

เพื ่อให ้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ เร ียบร้อยบรรลุเป ้าหมายที ่ก ําหนดไว้จ ึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดําเนินการในการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ดังนี้  

๑. ผู้กํากับการ สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง          เป็นประธานกรรมการ  

๒. รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง                 เป็นกรรมการ  

๓. รองผู้กํากับการจราจร สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง        เป็นกรรมการ  

๔. รองผู้กํากับการสืบสวน สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง        เป็นกรรมการ  

๕. รองผู้กํากับการสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง         เป็นกรรมการ  

5. สารวัตรอํานวยการ สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง        เป็นเลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- วางกรอบแนวทางการดําเนินงานการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถานีตํารวจ นคร
บาลพระโขนง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๑๕ 

- กํากับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่กําหนด 
และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตํารวจนครบาลพระโขนง ทําหน้าที่ดําเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ 
กําหนด 

- สารวัตรอํานวยการ สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้ 

กํากับการ สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง ทราบตามกําหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                            

                                                        พันตำรวจเอก   

                                     ( วชิรากรณ์  วงศ์บุญ) 
                                         ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 



     

 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินการ(1) ดำเนินการ (2) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ(3) ปัญหา/
อุปสรรค เสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักของชาติ กิจกรรม ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ งบประมาณ 

1 

 

 

 

 

การถวายความ
ปลอดภัยต้องเป็นไป
อย่างสมพระเกียรติ
ตรงตามพระราช
ประสงค ์

๑. ทบทวนและปรับปรุง
การจัดทำแผน
อารักขา ถวายความ
ปลอดภัย 

๒. การเทิดพระเกียรต ิ
๓. การปราบปรามการ

กระทำความผิด
เกี่ยวกับการละเอมด
สถาบัน 

๔. การตอบสนองตาม
โครงการ
พระราชดำร ิ

1.จัดเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจถวายความ
ปลอดภัยและ
เทิดพระเกยีรติ
องค์
พระมหากษตัริย์
และพระบรมวงศา
นุวงศ์อย่างสมพระ
เกียรติ ในพื้นที่
รับผิดชอบ 

2.จัดอบรม และ
ชักซ้อมแผนการ
ปฏิบัติถวายความ
ปลอดภัยอย่าง
สม่ำเสมอ 

ต.ค.64-กย.65    

 

 

เนื่องจากมี
การแพร่
ระบาดของ
เชื้อโควิด-
19 

 กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน 

งบประมาณ - 

2 ระดับความสำเร็จ
ของการเผยแพร่
และน้อมนำแนว
พระราชดำริไป
ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

1.ดำเนินการกิจกรรจติอาสา
เป็นประจำ 

2.กิจกรรมร่วมกับชุมชน และ
แสวงหาคสามร่วมมือจาก
หน่วยอ่ืนๆ 

มีกิจกรรมจิตอาสา
ทุกเดือน 

ต.ค.64-กย.65    
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ลำดับ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินการ
(1) 

ดำเนินการ (2) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ(3) ปัญหา/
อุปสรรค เสร็จ

ส้ิน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน และอํานวยความยตุิธรรมทางอาญา กิจกรรม การบังคับใช้
กฎหมายและบริการประชาชน  

งบประมาณ - 

3 ระกับความสำเร็จของ
การป้องกัน/
ปราบปราม
อาชญากรรม รักษา
ความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ เช่น การ
โจรกรรมรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ การ
ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การ
กระทำผดิเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ การ
ละเมิดทรัพยส์ินทาง
ปัญญาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

1.จับกุมคดีความปลอดภัยใน
ชีวิตร่างกายและเพศ 

2.จับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย ์

3.ประชุมวิเคราะห์
อาชญากรรมเป็นประจำทุก
เดือน 

4.ประชุมเร่งรดัคดสีำคญั
อุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญเป็น
ประจำทุกเดือน 

5.จับกุมผู้ต้องหาตาม
หมายจับคดีค้างเก่า 

- มีการระดม
กวาดล้าง
อาชญากรรม 

ต.ค.64-ก.ย.65  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- 

4 ลดความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของ
ประชาชน 

มาตรการในการสนองตอบ
ต่ออาชญากรรมที่ชัดเจน 
ได้แก ่

- อาชญากรรม
พื้นฐาน 

- อาชญากรรม
สะเทือนขวัญ 

- อาชญากรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อ
ประชาชนในวง
กว้าง 

- อาชญากรรมที่ก่อ
ความเดดิร้อน
รำคาญ 

1.พัฒนาระบบรับ
แจ้งเหตุ ให้
สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
โทรศัพท์ติดต่อได้
ตลอกเวลา และมี
วิธีการปฏิบัตติาม
แบบท่ีกำหนด 

2.ระดมกวาดล้าง
แหล่งอบายมุข
อย่างสม่ำเสมอ
ตามสถานการณ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

ต.ค.64-ก.ย.65  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินการ(1) ดำเนินการ (2) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ(3) ปัญหา/
อุปสรรค เสร็จ

ส้ิน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 ครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน  

งบประมาณ ๕,000.- บาท 

5 -ระดับความรูส้ึก
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภาคี
เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน ใน
การรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในชุมชนที่พักอาศัย 

1.การแสวงหา ช้ีแจง ทำความ
เข้าจกับประชาชนให้เห็น
ความสำคญัในการดูแลชุมชน
ของตนและเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

2.ใช้กลไก กต.ตร. ทุกระดับ 
ในการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย 

1.อบรมตำรวจ
ชุมชน 

 

ม.ค.-ก.ย.65    

 โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. 

6 1.นักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจถึงพิษ
ภัยของสารเสพตดิ 

2.สามารถป้องกัน
ตนเองจากยาเสพ
ติด 

1.ประสานโรงเรยีนในพื้นที่ขอ
เข้าอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียน 

2.จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา และ
ชีวิตประจำวัน 

3.มีการรงณรงค์การต่อต้านยา
เสพติดให้กับนักเรียนอยา่ง
ต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหค้วามรู้
ด้านการป้องกันยา
เสพติด 

ต.ค.64-ก.ย.65    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินการ(1) ดำเนินการ (2) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ(3) ปัญหา/
อุปสรรค เสร็จ

ส้ิน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 โครงการ กต.ตร.พบกระชาชน 

งบประมาณ - 

7 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
ตามโครงการ 
กต.ตร. พบ
ประชาชน 

1.จัดทำโครงการ กต.ตร. พบ
ประชาชนท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบกจิกรรมการงานของ
ตำรวจ 

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานท่ีมี 
กต.ตร. ร่วมปฏิบตัิงาน 

3.การรายงานผลการปฏิบัต ิ

1.ประชุม
ปรึกษาหารือก่อน
การทำงาน 
กำหนดแผนงาน
ตามโครงการ 

2.กำหนด
คณะทำงาน
ผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการ 

ต.ย.64-ก.ย.65    

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ป้องกันและแกไ้ขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง  

กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้คา้ยาเสพติด  

งบประมาณ - 

8 1.ผลการจับกุมยา
เสพติด 

2.ขยายผลเครือข่าย
ยาเสพตดิหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สิน
คดียาเสพติด 

3.ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการ
ดำเนินงานป้องกัน
และปราบรามยา
เสพติดของ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

1.ปลูกฝังค่านิยมและองค์
ความรู้ให้แก่เยาวชน 

2.ขอความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการเฝ้าระวังและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

1.สร้างพื้นที่
ปลอดภัยยาเสพ
ติดทั้งในสถาบัน 
สถาน
ประกอบการและ
ชุมชน 

ต.ค.64-ก.ย.65    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ขั้นตอนการดำเนินการ(1) ดำเนินการ (2) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ(3) ปัญหา/
อุปสรรค เสร็จ

ส้ิน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 

งบประมาณประมาณ 7,000.- 

9 ผลการจับกุมยาเสพ
ติด 

1.ตั้งจุดตรวจ จดุสกดั เพื่อเป็น
การสกัดกั้นการลักลอบนำยา
เสพติดเข้าในพื้นที่ 

1.ปราบปรามกลุ่ม
ผู้ค้ายาเสพตดิผูม้ี
อิทธิพล 

2.บูรณาการด้าน
การข่าวการ
สืบสวนทาง
เทคโนโลย ี

ต.ค.64-ก.ย.65    

 กิจกรรม การสร้างภูมิคุม้กันในกลุม่เป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  

งบประมาณ ๒,๑๔๐. 

10 จำนวนประชากรวัย
เสี่ยงสูงได้รับการ
สร้างภมูิคุ้มกันยา
เสพติด 

1.ประสานโรงเรยีนในพื้นที่ขอ
เข้าอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียน 

2.จัดกิจกรรมเพือ่ให้ความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไข้
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา และ
ชีวิตประจำวัน 

มีการรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพตดิ
ให้กับนักเรียน
อยา่งต่อเนื่อว 
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11 1.ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไม่
น้อยกว่าระดับ A 
(85.00-94.99) 

2.จำนวนเรื่องการ
ดำเนินการทางวินัย
ที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติสั่งการ
ได้รับการตรวจ
เร่งรัดแล้วเรจ็ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

3.จำนวนข้าราชการ
ตำรวจท่ีบกพร่องใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
ได้รับการลงโท๋ทาง
วินัยร้อยละ 100 

1.กำหนดมาตการและกลไก
ในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ
มาตรการปฏิบตัิตามวินัยของ
ข้าราชการตำรวจ 

2.ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม 
ประเมินผลการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในสังกัด 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและสาม
รถตรวจสบได ้

ติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการ
ป้องกันการทุจริต 
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4.จำนวนข้าราชการ
ตำรวจท่ีกระทำผดิ
ฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ได้รับการลงโทษทาง
วินัย ร้อยละ 100 

5.จำนวนข้าราชการ
ตำรวจผู้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีงานสอบสวน 
งานสืบสวน งาน
ป้องกันปราบปราม
ที่บกพร่องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับ
การลงโทษทางวินัย 
ร้อลละ 100 

12 1.เพิ่มประวิทธิภาพ
ในการป้องกัน
อาชญากรรมใน
พื้นที่ ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

2.ลดความ
หวาดกลัวภยั
อาชญากรรมของ
ประชาชน 

1.จัดตั้งภาคีเครือข่ายป้องกัน
อาชญากรรมในพื้นที ่

2.ให้ภาคเีครือข่ายไดเ้ข้ามามี
ส่วนร่วมในการวเิคราะสถาพ
พื้นที่และคัดเลือกพื้นที่ร่วม
โครงการ 

3.นำเทคโนโลยีหรอนวัตกรรม
ต่างๆที่ทันสมัยมาใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันอาชญากรรม เช่น 
สำรวจกล้อง CCTV ในพื้นที่ 
ประมมุกล้องและบูรณาการ 
การใช้งานกล้องร่วมกันพร้อม
ทั้งมีการติดตั้งเพิ่มเตมิ มีการ
ติดตั้งกล้องตรวจจับใบหน้า 
กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถ 

4.ใช้แอปพลิเคชั่น Pilice I 
lert u ซึ่งเป็นแอปพลิเคช่ัน
สำหรับประชาชนท่ีสามารถ
แจ้งขอความช่วยเหลือไปยัง
ตำรวจโดยตรงผ่านมือถือ
สมาร์ทโฟน 

สถานีตำรวจ
ประสานขอความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานในท้องที่
เพื่อร่วมกันปรับ
ภูมิทัศน์ของพื้นที่
เสี่ยงให้เป็นพื้นที่
ปลอดภัย รวมทั้ง
สร้างการมีส่วน
ร่วมภาคเีครือข่าย
โดยเฉพาะภาค
ประชาชนเพื่อช่วย
ระวังป้องกัน
อาชญากรรมสร้าง
ความเป็นเจา้ของ
พื้นที่ร่วมกันซึ่งจะ
ทำให้การดำเนิน
โครงการดังกล่าว 
สามารถเป็นไปได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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