
 

 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564  - มีนาคม 2565) 

 

ของ  

 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน  
 

 



 

 

 

 

 

 

คำสั่ง  สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

ท่ี   ๓๕๗ / 2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

_______________________ 

ตามท่ี สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน มีภารกิจการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัด

ยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน (o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน)  นั้น   

เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความ เร ียบรอยบรรลุเปาหมายที ่กำหนดไวจ ึงแตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ดังนี้ 

1. ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                                 เปนประธานกรรมการ 
2. รองผูกำกับการปองกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน      เปนกรรมการ 
3. รองผูกำกับการจราจรสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                     เปนกรรมการ 
4. รองผูกำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                    เปนกรรมการ 
5. รองผูกำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                  เปนกรรมการ 
6. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                        เปนเลขานุการ 
หนาท่ีความรับผิดชอบ  

-  วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการติดตามความกาวหนาตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถานี

ตำรวจ    นครบาลเตาปูน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

 -  กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินใหเปนไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา 

ท่ีกำหนดและเปนไปตามหลักการทางวิชาการไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน   

- มอบหมายเจาหนาที่ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ทำหนาที่ดำเนินการและขั้นตอนตาง ๆ 

ตามท่ีกำหนด   

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน รวบรวมผลการปฏิบัติพรอมภาพถายรายงาน

ใหผูกำกับการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ทราบตามกำหนด    

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

                            สั่ง  ณ  วันท่ี     ๒๕  ธันวาคม   พุทธศักราช ๒๕๖4 

 
                          พันตำรวจเอก         

 ( จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ ) 

 ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน



 

           แบบรายงานความกาวหนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน ต.ค.64 - มี.ค.65 

หนวยงาน สน.เตาปูน 
 

 
ลำดับ

ท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนนิการ (2) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ
(3) ปญหา/

อุปสรรค  

เสร็จสิ้น 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
กิจกรรม ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยพระบรมวงศานุวงศ ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปอยางสมพระเกียรติตองตามพระราชประสงค 
งบประมาณ    - 

1. - การถวายความปลอดภัยตองเปนไป
อยางสมพระเกียรติมีความปลอดภัยสูงสุด
ตรงตามพระราชประสงค 
 
 

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

1. จัดเจาหนาท่ีตำรวจถวายความ
ปลอดภัยและเทิดพระเกียรติองค
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศา
นุวงศอยางสมพระเกียรติ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
2. จัดอบรม และซักซอมแผนการ
ปฏิบัติถวายความปลอดภัยอยาง
สม่ำเสมอ 

ต.ค.64- ก.ย.65 P 
 
 
 
 
P 

 
 
 
 
 

       

- 
 
 
 
 

เนื่องจากมี
การแพร

ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 

  

กิจกรรม สงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน 
งบประมาณ  - 

2 ระดับความสำเร็จของการเผยแพรและ
นอมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม  

1. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาเปน
ประจำ  
2. กิจกรรมรวมกับชุมชน และ
แสวงหาความรวมมือจากหนวยอ่ืนๆ 
 
 
 

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



 

 
ลำดับ

ท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนนิการ (2) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ
(3) ปญหา/

อุปสรรค  

เสร็จสิ้น 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 
งบประมาณ - 

3 ระดับความสำเร็จของการปองกัน/
ปราบปรามอาชญากรรม รักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในดานตางๆ เชน การโจรกรรม
รถยนต รถจักรยานยนต, การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, การ
กระทำผิดเก่ียวกับการคามนุษย, การ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม 

1. จับกุมคดีความปลอดภัยในชีวิต
รางกายและเพศ    
2. จับกุมคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย 
3. ประชุมวิเคราะหอาชญากรรมเปน
ประจำทุกเดือน 
4. ประชุมเรงรัดคดีสำคัญอุกฉกรรจ
สะเทือนขวัญเปนประจำทุกเดือน      
5. จับกุมผูตองหาตามหมายจับคดี
คางเกา 

-  มีการระดมกวาดลาง
อาชญากรรม 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 

4 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน 

มาตรการในการสนองตอบตอ
อาชญากรรมท่ีชัดเจน  ไดแก 
 - อาชญากรรมพ้ืนฐาน 
    - อาชญากรรมสะเทือนขวัญ 
    - อาชญากรรมท่ีมีผลกระทบตอ
ประชาชนในวงกวาง เชน call 
center/แชรลูกโซ/ฉอโกง/ลงทุนใน
ตางประเทศ/ยักยอก 
    - อาชญากรรมท่ีกอความ
เดือดรอนรำคาญ เชน วัยรุนแขง 
จยย./รถยนตบนทางหลวง/นักเรียน
ตีกัน/ขวางปากอนหิน 
 

1. พัฒนาระบบรับแจงเหตุ ให
สามารถบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โทรศัพทติดตอได
ตลอดเวลา และมีวิธีการปฏิบัติตาม
แบบท่ีกำหนด   
2. ระดมกวาดลางแหลงอบายมุข
อยางสม่ำเสมอตามสถานการณใน
แตละพ้ืนท่ี 

ต.ค.64- ก.ย.65 P   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ลำดับ

ท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนนิการ (2) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ
(3) ปญหา/

อุปสรรค  

เสร็จสิ้น 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน 
งบประมาณ 5,000.- บาท 

5 - ระดับความรูสึกการมีสวนรวมประชาชน
ภาคีเครือขายภาครัฐและภาคเอกชน ใน
การรับผิดชอบตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในชุมชนท่ีพักและอาศัย 

1. การแสวงหา ชี้แจง ทำความ
เขาใจกับประชาชนใหเห็น
ความสำคัญในการดูแลชุมชนของตน 
และเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง 
ๆ ของชุมชน 
2. ใชกลไก กต.ตร. ทุกระดับ ในการ
ดำเนินงานรวมกับหนวยงานในสังกัด 
ใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมาย   

1. อบรมตำรวจชุมชน  
2. เม่ือวันท่ี 10 มี.ค.65 ภาคี
เครือขายรวมลงนามบันทึก
ขอตกลง (MOU) ณ ท่ีทำการชุมชน
วัดแกวแจมฟา เขตเตาปูน กทม. 

ม.ค.-ก.ย.65 P  - 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

6 ๑.นักเรียนมีความรูความเขาใจถึงพิษภัย

ของสารเสพติด   

๒.สามารถปองกันตนเองจากยาเสพติด 

 

 

๑.ประสานโรงเรียนในพ้ืนท่ีขอเขา

อบรมใหครามรูแกเด็กนักเรียน 

๒.จัดกิจกรรมเพ่ือใหความรูดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา และชีวิตประจำวัน 

3.มีการรณรงคการตอตานยาเสพติด

ใหกับนักเรียนอยางตอเนื่อง 

 

 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหความรู

ดานการปองกันยาเสพติด 

 

 

 

 

ต.ค.64- ก.ย.65 P   
 
 
 
 
 

 



 

 
ลำดับ

ท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนนิการ (2) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ
(3) ปญหา/

อุปสรรค  

เสร็จสิ้น 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 

 โครงการ  กต.ตร.พบประชาชน 
งบประมาณ - 
 

7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
โครงการ กต.ตร.พบประชาชน 

1.จัดทำโครงการ กต.ตร.พบ
ประชาชนท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบกิจกรรม
การทำงานของตำรวจ  
2.คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานท่ีมี 
กต.ตร.รวมปฏิบัติงาน 
3.การรายงานผลการปฏิบัติ 

1.ประชุมปรึกษาหารือกอนการ
ทำงาน กำหนดแผนงาน ข้ันตอน
การดำเนินงานตามโครงการ 
2.กำหนดคณะทำงานผูรับผิดชอบ
การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ 
 
 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

กิจกรรม  การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต และผูคายาเสพติด 
งบประมาณ – 

8 1.ผลการจับกุมยาเสพติด 
2.ขยายผลเครือขายยาเสพติดหรือ
ตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 
3.ความเชื่อม่ันของประชาชนตอการ
ดำเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดของเจาหนาท่ีตำรวจ 
 
 
 

1 ปลูกฝงคานิยมและองคความรู
ใหแกเยาวชน 
2.ขอรวมมือกับทุกภาคสวนในการ
เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด 
 
 
 

1.สรางพ้ืนท่ีปลอดภัยยาเสพติด  
ท้ังในสถาบัน, สถานประกอบการ 
และชุมชน 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 
 
 
 

 



 

 
ลำดับ

ท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนนิการ (2) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ
(3) ปญหา/

อุปสรรค  

เสร็จสิ้น 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 
 กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 

งบประมาณ 7,000.- 
 

9 ผลการจับกุมยาเสพติด 1.ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือเปนการ
สกัดก้ันการลักลอบนำยาเสพติดเขา
ในพ้ืนท่ี 

1.ปราบปรามกลุมผูคายาเสพติด  
ผูมีอิทธิพล 
2.บูรณาการดานการขาวการ
สืบสวนทางเทคโนโลยี 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 
 
 
 

 
 กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 

งบประมาณ 2,140.- 
10 จำนวนประชากรวัยเสี่ยงสูงไดรับการสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด 
1.ประสานโรงเรียนในพ้ืนท่ีขอเขา
อบรมใหครามรูแกเด็กนักเรียน 
2.จัดกิจกรรมเพ่ือใหความรูดานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา และชีวิตประจำวัน 
 

มีการรณรงคการตอตานยาเสพติด

ใหกับนักเรียนอยางตอเนื่อง 

ต.ค.64- ก.ย.65 P   

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาองคกรใหทันสมัย สูระบบราชการไทย 4.0 

กิจกรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
งบประมาณ - 

11 
 
 
 
 

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐไมนอยกวาระดับ A (85.00-
94.99) 

1.กำหนดมาตรการและกลไกในการ
ปองกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติตามวินัยของขาราชการตำรวจ 

ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปองกันการทุจริต 

ต.ค.64- ก.ย.65 P  - 
 
 
 
 



 

 
ลำดับ

ท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนนิการ (2) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ
(3) ปญหา/

อุปสรรค  

เสร็จสิ้น 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.จำนวนเรื่องการดำเนินการทางวินัยท่ี
สำนักงานตำรวจแหงชาติสั่งการไดรับการ
ตรวจเรงรัดแลวเสร็จ ไมนอยกวารอยละ 
50 
3.จำนวนขาราชการตำรวจท่ีบกพรองใน
การปฏิบัติหนาท่ีไดรับการลงโทษทางวินัย 
รอยละ 100 
4.จำนวนขาราชการตำรวจท่ีกระทำผิด
ฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดรับการ
ลงโทษทางวินัย รอยละ 100 
5.จำนวนขาราชการตำรวจผูปฏิบัติหนาท่ี
งานสอบสวน งานสืบสวน งานปองกัน
ปราบปรามท่ีบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ี
ไดรับการลงโทษทางวินัย รอยละ 100 

2.ตรวจสอบ แนะนำ ติดตาม 
ประเมินผลการปองกันปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติงานของทุก
ฝายในสังกัด ใหเปนไปดวยความ
ถูกตองมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได 

 
 
 
 
 

 

 โครงการ SMART SAFITY ZONE 4.0 
งบประมาณ  - 
 

12 1.เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกัน
อาชญากรรมในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน 

1.จัดตั้งภาคีเครือขายปองกัน
อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
2.ใหภาคีเครือขายไดเขามามีสวน
รวมในการวิเคราหะสภาพพ้ืนท่ีและ
คัดเลือกพ้ืนท่ีรวมโครงการ 
3.นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตางๆ 
ท่ีกันสมัยมาใชเปนเครื่องมีอในการ

สถานตีำรวจประสานความรวมมือ
กับหนวยงานในทองท่ีเพ่ือรวมกัน
ปรับภูมิทัศนของพ้ืนท่ีเสี่ยงใหเปน
พ้ืนท่ีปลอดภัย รวมท้ังสรางการมี
สวนรวมกับภาคีเครืออขาย
โดยเฉพาะภาคประชาชนเพ่ือชวย
ระวังปองกันอาชญากรรมสราง

ต.ค.64- ก.ย.65  P  



 

 

 
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

 

 
ลำดับ

ท่ี 

 

ตัวช้ีวัด 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ (1) 
 

ดำเนนิการ (2) 

 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ
(3) ปญหา/

อุปสรรค  

เสร็จสิ้น 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ขับเคลื่อนการแกไขปญหา
อาชญากรรมในพ้ืนท่ีแลเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการปองกัน
อาชญากรรม เชน สำรวจกลอง 
CCTV ในพ้ืนท่ี ปรับมุมกลองและ
บูรณาการ การใชงานกลองรวมกัน
พรอมท้ังมีการติดตั้งเพ่ิมเติม มีการ
ติดตั้งกลองตรวจจับใบหนา กลอง
ตรวจจับปายทะเบียนรถ 
4.ใชแอปพลิเคชันตางๆ มาชวยเพ่ือ
ความรวดเร็วในการสื่อสาร เชน แอป
พลิเคชั้น Police 4.0  
5.แอปพลิเคชัน Police i lert u  ซ่ึง
เปนแอปพลิเคชันสำหรับประชาชนท่ี
สามารถแจงขอความชวยเหลือไปยัง
ตำรวจโดยตรงผานมือถือสมารทโฟน 

ความเปนเจาของพ้ืนท่ีรวมกัน ซ่ึง
จะทำใหการดำเนินโครงการ
ดังกลาว สามารถเปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป 


