
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตริาชการ 
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สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน/โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ : เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 : ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยให้สมพระเกียรติ 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :  1.โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานอ านวยการ สน.บางโพงพาง 
 

การด าเนินการ ผลด าเนินการ 
   ๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
    - การจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  
    - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 
   ๒.จัดกิจกรรมจิตอาสาลงพ้ืนที่ชุมชนในวาระวันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
    ๓.การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวัน
ส าคัญต่าง ๆ 
   ๔. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและคุณค่าในชุมชนเพื่อสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการสอดแทรกหัวข้อเกี่ยวกับ
การจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการพบปะ ประชุมผู้น าชุมชน 
โดยมีการลงพ้ืนที่ เดือนละ ๑ ครั้ง/ชุมชน 
   ๕. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านสื่อออนไลน์ 
โซเชี่ยลมีเดีย เพจสถานีต ารวจบางโพงพาง  เว็บไซต์สถานีต ารวจบาง
โพงพาง แอพพลิเคชั่นไลน์  ไลน์กลุ่ม ต่าง ๆ 
 
 

 ๑.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 
 
๒.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
๓.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
๔.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 
 
๕.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
งบประมาณ - 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
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รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน/โครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ : เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 : ถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยให้สมพระเกียรติ 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางอาสาจราจร 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานจราจร สน.บางโพงพาง 
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
 
    รับสมัครบุคลที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสาจราจร ด าเนินการ
คัดเลือกและส่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นจิตอาสาจราจร 
จ านวน ๔ นาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 

 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑ : การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ ๒.1.1 :  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกัน
อาชญากรรม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :  1.มาตรการตรวจยึดรถต้องสงสัย 
          2.มาตรการตีวงสุรา  
          3.มาตรการป้องกันการน าอาวุธปืนมาก่อเหตุ 
          4.มาตรการรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 
          5.มาตรการป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ 
          6.โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย 
          7.โครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนพกประจ ากาย 
          8.โครงการป้องกันอาชญากรรมโดยปรับสภาพแวดล้อม ลดจุดเสี่ยง 
          9.โครงการจัดระเบียบสังคม 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานป้องกันปราบปราม สน.บางโพงพาง  
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
๑. มาตรการตรวจยึดรถต้องสงสัย ก าชับสายตรวจและฝ่ายสืบสวน ให้

มีผลการปฏิบัติ อย่างน้อยผลัดละ ๑ คัน 
๒. มาตรการตีวงสุรา ก าชับชุดปฏิบัติการสายตรวจโดยเฉพาะ ผลดับา่ย

และผลดัดกึให้ด าเนินการ 
๓. มาตรการน าอาวุธปืนมาก่อเหตุ มีการประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง

โซเชียลมีเดียของ สถานีต ารวจ 
๔. มาตรการรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกให้กับ

นักท่องเที่ยว 
-แจกแผ่นพับ ใบปลิว ข้อมูลเตือนภัย นักท่องเที่ยว 
-จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยว        

    ๕. มาตรการป้องกันแรแข่งรถในทางสาธารณะ 
        - ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดป้องกันการแข่งรถในทางทุกคืนวันศุกร์- เสาร์-
อาทิตยแ์ละวัดหยุดนักขัตฤกษ์ 
       
 
     - จัดชุดสืบสวนหาข่าวตามสื่อโซเชียลที่ใช้เป็นที่นัดหมายเพื่อรวมตัวกัน
ของกลุ่มวัยรุ่น 

  ๑.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
  ๒.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
  ๓.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
  ๔.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 
 
   ๕.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
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    - ตรวจสอบแบะด าเนินการทางกฎหมายกับร้านซ่อมและจ าหน่าย
อะไหล่รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย 
    ๖. โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย ด าเนินการใน ๑ ชุมชน 
 
    ๗. โครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนพกประจ ากาย  
        - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สายตรวจเรื่องการใช้อาวุธปืนประจ ากายก่อน
ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง และมีการฝึกทบทวนในทุกสัปดาห์ 
   ๘. โครงการป้องกันอาชญากรรมโดยปรับสภาพแวดล้อม ลดจุดเสี่ยง จุด
ล่อแหลม 
       - วิเคราะห์อาชญากรรม และปรับแผนการตรวจทุก ๑๕ วัน 
   ๙. โครงการจัดระเบียบสังคม 
      - ตรวจร่วมกับส านักงานเขต ในพื้นที่ เดือนละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ๖.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
   ๗.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 
   ๘.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
   
   ๙.มีการด าเนินการตามแผนฯ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ 2,667,050 
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รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ : การอ านวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑. : เพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาตามหลักกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :  1.โครงการสร้างจิตส านึกของการบริการให้กับพนักงานสอบสวน 
          ๒. โครงการอบรมให้ความรู้ระบบฝากขังออนไลน์ 
          ๓. โครงการอบรมกฎหมายมนุษยธรรมกับพนักงานสอบสวน 
 หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานสอบสวน สน.บางโพงพาง 
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
 
   1.โครงการสร้างจิตส านึกของการบริการให้กับพนักงานสอบสวน 
   ๒. โครงการอบรมให้ความรู้ระบบฝากขังออนไลน์ 
   ๓. โครงการอบรมกฎหมายมนุษยธรรมกับพนักงานสอบสวน 
        - จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยระบุเป้าหมาย บุคคล 
สถานที่ 
        - ด าเนินการตามแผนงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 มีการด าเนินการตามแผนฯและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ 126500 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ 6 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ : เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๑ : ยกระดับมาตรฐานในการให้บริการของสถานีต ารวจและหน่วยบริการประชาชน   
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :  1. โครงการยกระดับ One stop service    
                                       ๒. โครงการ Stop walk and talk 
     
หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานอ านวยการ สน.บางโพงพาง/ งานป้องกันปราบปราม สน.บางโพงพาง 
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
   ๑. โครงการยกระดับ  One stop service    
       - ปรับปรุงสถานที่ ในจุดบริการเบ็ดเสร็จ ณ.จุดเดียว 
       - อบรมบุคลต้นแบบ เจ้าหน้าที่ในจุดบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชน 
 
   ๒. โครงการ Stop walk and talk 
       - ก าหนดให้ ข้าราชการต ารวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ พบปะ พูดคุยกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม 
 
 
 

มีการด าเนินการตามแผนฯและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 
 
 
มีการด าเนินการตามแผนฯและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค โครงการยกระดับ One stop 
service  ด้วยข้อจ ากัดด้าน
สถานที่ของสถานีต ารวจบาง
โพงพาง ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ  

งบประมาณ - 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ 7 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ : เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๒ :  การบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความสะดวกจราจร 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :  1.โครงการกวดขันวินัยจราจรในพ้ืนที่ห้าม 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานจราจร สน.บางโพงพาง 
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
   โครงการกวดขันวินัยจราจรในพ้ืนที่ห้าม 
    - จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรชุดกวดขันวินัยจราจร ตรวจพ้ืนที่ บริเวณท่ี
ห้ามจอด และบริเวณท่ีมีการร้องเรียนจากประชาชน 
    - ประชาสัมพันธ์ทางโซเชี่ยลมีเดียของสถานีต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการด าเนินการตามแผนฯและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ งบปกติของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ 8 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ : เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๓ :  บริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนและข้าราชการต ารวจ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :   1.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานอ านวยการ สน.บางโพงพาง 
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
 
   โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
    - ส่งรายชื่อ ให้ โรงพยาบาลต ารวจ ประสานวัน เวลา และก าชับให้
ข้าราชการต ารวจตรวจสุขภาพครบทุกนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการด าเนินการตามแผนฯและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ 9 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความหวาดกลัวภัยในอาชญากรรมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพ่ิมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ : : เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๒.๓.๔ :  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :  1.โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานป้องกันปราบปราม สน.บางโพงพาง 
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
 
   โครงการติดตั้งกล้อง CCTV จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม 
    - ส ารวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ในพื้นที่รับผิดชอบ 
    - ติดตั้งกล้อง 
    - ส ารวจกล้องวงจรปิดของภาคเอกชน และท าระบบไว้ในฐานข้อมูล 
เมื่อมีเหตุสามารถประสานขอข้อมูลได้ 
    - จัดท าระบบฐานข้อมูลกล้องวงจรปิดของ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการด าเนินการติดตั้งตามแผนฯ  
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
งบประมาณ - 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ 10 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ : เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจการต ารวจ 
กลยุทธ์ที่ ๓.1.1 : : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :  1. โครงการภาคีเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการ 
    2. โครงการภาคีเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม 
 หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานป้องกันปราบปราม สน.บางโพงพาง 
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
   1. โครงการภาคีเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการ 
   2. โครงการภาคีเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม 
 
      - จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยระบุเป้าหมาย บุคคล 
สถานที่ 
      -  เตรียมวิทยากร 
       - แสวงหาเครือข่าย จัดตั้งกลุ่มไลน์ 
       - ด าเนินการตามแผนงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการด าเนินการตามแผนฯและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ 2140 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ 11 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสู่ระบบราชการไทย ๔.๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๒ : การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒.๑ :  การพิจารณาบ าเหน็จความชอบข้าราชการต ารวจ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :  1. แผนงานพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานอ านวยการ สน.บางโพงพาง 
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
    
   แผนงานพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม 
     - มอบหมาย/สั่งการ งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
     - ประเมินผลการปฏิบัติ 
     - พิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรม  และประกาศเกียรติ
คุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการด าเนินการตามแผนฯและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา้ 12 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
ตัวช้ีวัด :  ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสู่ระบบราชการไทย ๔.๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ : การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓.๑ :  ป้องกันปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม :  1. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติการตามวินัยของข้าราชการต ารวจ 
หน่วยรับผิดชอบหลัก : งานอ านวยการ สน.บางโพงพาง 
 

ผลด าเนินการ หมายเหตุ 
   มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติการตามวินัยของข้าราชการต ารวจ 
    - จัดท าแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม โดยระบุเป้าหมาย บุคคล สถานที่ 
วิธีด าเนินการ 
    - ด าเนินการตามแผนงาน ออกค าสั่งหน่วย มอบหมายหน้าที่ก ากับดูแล 
รับผิดชอบในการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ ระเบียบวินัยของ
ข้าราชการต ารวจตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ 
    - ควบคุม ก ากับติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการด าเนินการตามแผนฯและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
 
 
 


