
แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ ๑.๑. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภพและสมพระเกียรติต้อง
ตามพระราชประสงค์  
ตัวชี้วัด  ที่ ๑.๑. ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 

 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์
ตัวชี้วัด  ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 

 แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 
ตัวชี้วัด ที่  1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและเสริมสร้างการ
ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน (ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน งบประมาณปกติของหน่วย 

หน่วยรับผิดชอบหลัก งานอ านวยการ 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม   
2. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามแผน/โครงการ/
กิจกรรมให้กับก าลังพลทราบ 
๓.. ทบทวนศึกษาแนวทางในการด าเนินการฯ 
(ธ.ค. 64 – ม.ค. 65)  
๔.ด าเนินการตามแผน 
๕.สรุปผลรายงานการปฏิบัติ ปัญหา/ข้อขัดข้อง
เป้าหมายการด าเนินการทั้งปี 
  

 รายงานผลการด าเนินงานตามข้ันตอน 
จัดท าแผน โครงการ กิจกรรม ท่ีต้องปฏิบัติทั้งปี 

 สถิติข้อมูลประกอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 
-ลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาพัฒนา 
บริจาคโลหิต  เดือนละ ๒ ครั้ง   

 

ผู้รายงาน. พ.ต.ท.สายัณห์ ส้มเขียวหวาน           หมายเลขโทรศัพท ์ ๐๘๘๐๐๕๑๙๖๒ 
Email  keiowan@gmail.coom 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                    พ.ต.ท.         
                                                             (สายัณห์  ส้มเขียวหวาน) 
                                                               สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
 
 



แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ ที่ ๒.เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอ านวยความ
ยุติธรรมทางอาญา 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  2.1  สังคมมีความสงบเรียบรอ้ย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตัวชี้วัด  ที่ ๒. - ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บรกิารและระงับเหตุของสายตรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - จับกุมกระท าความผิดคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (กลุ่มคดีที่ 4) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 - กลุ่มความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ไม่เกิน 83.83 คดี/ประชากร 100,000 คน 
 - กลุ่มความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน28.39 คดี/ประชากร 100,000 คน 
 - ความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการบนสถานี (Front Office) และนอกสถานีต ารวจ(จราจร จิตอาสา พัฒนา สาย
ตรวจ) จากเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม .การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 
ตัวชี้วัด  ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ 100 

 แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ๑.การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

       ๒.การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน งบประมาณปกติของหน่วย 

หน่วยรับผิดชอบหลัก งานป้องกันและปราปราม  
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรม   
2. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามแผน/โครงการ/
กิจกรรมให้กับก าลังพลทราบ 
๓.. ทบทวนศึกษาแนวทางในการด าเนินการฯ 
(ธ.ค. 64 – ม.ค. 65)  
๔.ด าเนินการตามแผน 
๕.สรุปผลรายงานการปฏิบัติ ปัญหา/ข้อขัดข้อง
เปา้หมายการด าเนินการทั้งปี 
  

 รายงานผลการด าเนินงานตามข้ันตอน 
จัดท าแผน โครงการ กิจกรรม ท่ีต้องปฏิบัติทั้งปี 
มาตรการ  

 สถิติข้อมูลประกอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 ,มีการปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
-มีการวิเคราะห์ ปรับแนวทางการปฏิบัติทุก
เดือน 

ก าลังพลมีไม่
เพียงพอ รวมถึง
ต้องไปสนับสนุน
ปฏิบัติอื่น ๆ 

ผู้รายงาน. พ.ต.ท.สายัณห์ ส้มเขียวหวาน           หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๘๐๐๕๑๙๖๒ 
Email  keiowan@gmail.coom 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                    พ.ต.ท         
                                                             (สายัณห์  ส้มเขียวหวาน) 
                                                               สว.อก.สน.บางโพงพาง 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
 
 



แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์  
เป้าหมายยุทธศาสตร์  เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการอ านวย 
ความยุติธรรมทางอาญา 

ตัวชี้วัดที ่ 2.1 กิจกรรม/โครงการ : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  การบังคับใช้กฎหมาย 
ตัวชี้วัดที ่2.1 กิจกรรม/โครงการ : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 
 สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามแผนที่ ตร. ก าหนดในระบบ CRIMES 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ตัวชี้วัด 2.1 การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง(ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานสืบสวน สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งมอบหมายการปฏบิัติหน้าท่ี 
3.ตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
4.รายงานผลการปฏบิัติ 
5.ปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ       
   สถานการณ์ความเป็นจริง 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม 
  กลุ่ม 1 คดีเกิด   15 คดี จับกุม   15 คดี 
  กลุ่ม 2 คดีเกิด   30 คดี จับกุม   21 คดี 
  กลุ่ม 3 คดีเกิด   14 คดี จับกุม     6 คดี 
  กลุ่ม 4 คดีเกิด 339 คดี จับกุม 339 คดี 

ไม่ม ี

ผู้รายงาน .หมายเลขโทรศัพท์ ร.ต.อ.ค านึง   มาตราเงิน รอง สว.(สส.) สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-8299897 
Email  Kamning2506@gmail.com 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                    พ.ต.ท.           
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                         สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
ตามท่ี ตร. ได้ก าหนดให้ควบคุมการเกิดคดีอาญา 4 กลุ่ม คดีอาญากลุ่ม 1, 2 ต้องลดลง และคดีอาญากลุ่ม 3, 4 

ต้องมีผลการปฏิบัติเพ่ิมข้ึนกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา งานสืบสวน สน.บางโพงพาง ได้ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
อย่างเคร่งครัด ได้ท าการสืบสวนปราบปรามจับกุมอย่างต่อเน่ืองบรรลุผลการเป้าหมาย 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์  
เป้าหมายยุทธศาสตร์  เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการอ านวย 
ความยุติธรรมทางอาญา 

ตัวชี้วัดที ่ 2.2 กิจกรรม/โครงการ : การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 กิจกรรม/โครงการ : การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 
 กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
ตัวชี้วัด 2.2 กิจกรรม/โครงการ : การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง(ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานสืบสวน สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเงินกองทุนฯ 
3.รายงานการปฏิบัติการใชจ้่ายเงินกองทุนฯ 
4.ท าการเบิกจ่ายเงินทองทุนฯ ให้กับ 
   ผู้ปฏิบัติงาน  
5.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน     
 
 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  บรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 

  เจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ปฏิบัติงานเงินกองทุนฯ มี 
ความพึงพอใจ 
 

ไม่ม ี

ผู้รายงาน .หมายเลขโทรศัพท์ ร.ต.อ.ค านึง   มาตราเงิน รอง สว.(สส.) สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-8299897 
Email  Kamning2506@gmail.com 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                    พ.ต.ท.             
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                                  สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 
 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
ตามท่ี ตร. ได้อนุมัติเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาให้กับหน่วยย่อยโดยจัดสรรเงินแบ่งเป็น 4 

ไตรมาส เพ่ือให้หน่ายย่อยไปท าการเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา สน.บางโพงพาง ได้ด าเนินการตามท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการมอบหมายบรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 



แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวมดีข้ึน 

ตัวชี้วัดที ่ 3.1 กิจกรรม/โครงการ : การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 กิจกรรม/โครงการ : การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ตัวชี้วัด 3.1 กิจกรรม/โครงการ : การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง(ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานสืบสวน สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งแต่งต้ังชุดปฏิบัติการฯ 
3.รายงานการปฏิบัติการ 
4.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน     
 
 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  บรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 
 

ไม่ม ี

ผู้รายงาน .หมายเลขโทรศัพท์ ร.ต.อ.ค านึง   มาตราเงิน รอง สว.(สส.) สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-8299897 
Email  Kamning2506@gmail.com 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                     พ.ต.ท.        
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                                  สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
เน่ืองจากในห้วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ไม่สงบเกิดข้ึนภายในประเทศท าให้ส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงของประเทศ   รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายเก่ียวกับความมั่นคงและได้ก าหนดแผนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย ฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง ได้ด าเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมอบหมายบรรลผุลตามเป้าหมายทุก
ประการ 



แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีข้ึน 

ตัวชี้วัดที ่ 3.2 กิจกรรม/โครงการ : การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดที ่ 3.2 กิจกรรม/โครงการ : การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง(ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานสืบสวน สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งแต่งต้ังชุดปฏิบัติการฯ 
3.รายงานการปฏิบัติการ 
4.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
5.พนักงานสอบสวนด าเนินคดีอย่างเป็นธรรม   
    
 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  บรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 
 

ไม่ม ี

ผู้รายงาน .หมายเลขโทรศัพท์ ร.ต.อ.ค านึง   มาตราเงิน รอง สว.(สส.) สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-8299897 
Email  Kamning2506@gmail.com 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                      พ.ต.ท.        
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                         สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 
 
\ 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
เน่ืองจากในห้วงระยะเวลาท่ีผ่านมาการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบ

และเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งการเร่งรัดให้ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดอย่าง
เด็ดขาด ฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง ได้ด าเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมอบหมายบรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 



แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีข้ึน 

ตัวชี้วัดที ่ 3.2 กิจกรรม/โครงการ : การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดที ่ 3.2 กิจกรรม/โครงการ : การป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง(ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานสืบสวน สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งแต่งต้ังชุดปฏิบัติการฯ 
3.รายงานการปฏิบัติการ 
4.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
5.พนักงานสอบสวนด าเนินคดีอย่างเป็นธรรม   
    

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  บรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 
 

ไม่ม ี

ผู้รายงาน .หมายเลขโทรศัพท์ ร.ต.อ.ค านึง   มาตราเงิน รอง สว.(สส.) สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-8299897 
Email  Kamning2506@gmail.com 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                       พ.ต.ท.       
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                                  สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
เน่ืองจากในห้วงระยะเวลาท่ีผ่านมาการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบ

และเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สั่งการเร่งรัดให้ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดอย่าง
เด็ดขาด ฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง ได้ด าเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมอบหมายบรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 



แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีข้ึน 

ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง(ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานสืบสวน สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 ม.ีค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี(ต.ค.64) 
ขั้นตอนที่ 2 ตร.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ให้หน่วยปฏิบัติ (ต.ค.64, เม.ย.65) 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการขยายผลเครือข่ายยาเสพ
ติด ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ดังน้ี 
   3.1 การปราบปรามจับกุมกลุ่มผูค้้ายาเสพติด
โดยค้นหาและจัดท าข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดที่มี
พฤติการณ์เป็นเครือข่ายการค้ายาเสพติดหรือผู้ค้า
ยาเสพติดรายส าคัญ เพ่ือก าหนดเป็นกลุ่ม
เครือข่ายการค้ารายส าคัญระดับพ้ืนที่ ระดับภาค 
ระดับประเทศ เป็นเป้าหมายปฏิบัติการ 
   3.2 ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดียา
เสพติดทั้งหมายจับใหม่และหมายจับค้างเก่า 
   3.3 ปราบปรามสืบสวนขยายผลการจับกุมกลุ่ม
ผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่แพร่ระบาดโดยมีต าบล 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  บรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 
- ด าเนินการถึงข้ันตอนที่ 3-8 ขยายผลเครือข่าย
ยาเสพติด ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ดังน้ี 
1. ด า เ นินการขยายผลเครือข่ายยาเสพติด 
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ดังน้ี 
    1.1 การปราบปรามจับกุมกลุ่มผู้ค้า  ยาเสพ
ติดโดยค้นหาและจัดท าข้อมูล   ผู้ค้ายาเสพติดที่มี
พฤติการณ์เป็นเครือข่ายการค้ายาเสพติดหรือผู้ค้า
ยา เสพติดรายส าคัญ เ พ่ือก าหนดเป็นกลุ่ ม
เครือข่ายการค้ารายส าคัญระดับพ้ืนที่ ระดับภาค 
ระดับประเทศ เป็นเป้าหมายปฏิบัติการ 
    1.2 ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดียา
เสพติดทั้งหมายจับใหม่ และหมายจับค้างเก่า 
    1.3 ปราบปรามสืบสวนขยายผลการจับกุม

ไม่ม ี

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
การขยายผลเครือข่ายยาเสพติด หรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ท่ีสามารถน าคดีที่
จับกุมแล้ว หรือเรียกว่าคดียาเสพติดต้ังต้น มาด าเนินการสืบสวนหาผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งที่
เป็นผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยตรง หรือผู้สมคบให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพ
ติด รวมถึงการขยายผล ตรวจสอบ ยึด อายัด ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดทุกคดี   
 - คดียาเสพติดต้ังต้น หมายถึง คดียาเสพติดฐานความผิดทุกข้อหา ได้แก่ ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย ครอบครอง สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ และเสพ 
  - คดียาเสพติดรายส าคัญ หมายถึง คดียาเสพติดฐานความผิดข้อหา ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
ครอบครอง สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ และคดีที่ผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

 



หมู่บ้านทั่วประเทศเป็นพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือ
ด าเนินการต่อกลุ่มผู้เก่ียวข้องในชุมชนมิให้เข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด (ต.ค.64 – ก.ย.65) 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการกับพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเพ่ิมความ
เข้มข้นในการตรวจตราพ้ืนที่เสี่ยง สืบสวนเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการเสพและจ าหน่ายยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถาน
บริการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 
ก ากับดูแล สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานบริการ และสถานบันเทิง ใน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ต.ค.64 – 
ก.ย.65) 
ขั้นตอนที่ 5 การป้องกันและด าเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวด สอดส่อง 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ก าหนดมาตรการก ากับ 
ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระท าความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดทุกกรณ ี(ต.ค.64 – ก.ย.65) 
ขั้นตอนที่ 6 จัดชุดขยายผลและยึดทรัพย์สินคดียา
เสพติดรายส าคัญ เพ่ือตรวจสอบยึดอายัด
ทรัพย์สิน คดียาเสพติดทุกรายตามกรอบแนวทาง
ของประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่
เก่ียวข้องทุกฉบับ(ต.ค.64 – ก.ย.65) 
ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
เครือข่ายยาเสพติดตรวจหาความเชื่อมโยงของคดี
ยาเสพติดทุกคดีกับคดียาเสพติดที่เกิดข้ึนในอดีต
เพ่ือด าเนินคดีเพ่ิมเติมหากพบว่ามีความเกี่ยวข้อง 
(ต.ค.64 – ก.ย.65) 
ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการสืบสวนขยายผลเครือข่าย
การค้ายาเสพติด ให้ถึงแหล่งผลิต ผู้ผลิต สืบสวน
เส้นทางการเงิน น าไปสู่การตรวจสอบ ยึดอายัด
ทรัพย์สิน ผู้เก่ียวข้องทั้งระบบ  
(ต.ค.64 – ก.ย.65) 

ขั้นตอนที่ 9 รวบรวมผลการด าเนินการจาก
หน่วยปฏิบัติ และรายงานผล(มี.ค.,ก.ย.65)    
 

กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่แพร่ระบาดโดยมีต าบล 
หมู่บ้ านทั่ วประ เทศเป็นพ้ืนที่ เป้ าหมายเ พ่ือ
ด าเนินการต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในชุมชนมิให้เข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
2. ด าเนินการกับพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของยาเสพติด โดยเพ่ิมความเข้มข้นในการ
ตรวจตราพ้ืนที่เสี่ยง สืบสวนเฝ้าระวังไม่ให้มีการ
เสพและจ าหน่ายยาเสพติดในสถานประกอบการ 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการโดยใช้
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ก ากับดูแล 
สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม สถาน
บริการ และสถานบันเทิง ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
3. การป้องกันและด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ เ ข้ าไปเกี่ ยวข้องกับ    ยาเสพติด โดยให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวด สอดส่อง ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ก าหนดมาตรการก ากับ ควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกกรณี    
- ขยายผลเครือข่ายคดียาเสพติดหรือตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 

ผู้รายงาน .หมายเลขโทรศัพท์ ร.ต.อ.ค านึง   มาตราเงิน รอง สว.(สส.) สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-8299897 
Email  Kamning2506@gmail.com 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                      พ.ต.ท.      
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                                  สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 
 



 
แบบรายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีข้ึน 

ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติด 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติด 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติด 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติด 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติด 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง(ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานสืบสวน สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งแผนปฏิบัติการฯ 
3.ออกค าสั่งแต่งต้ังชุดปฏิบัติการฯ 
4.รายงานการปฏิบัติการ 
5.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
    
 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  บรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 
 

ไม่ม ี

ผู้รายงาน .หมายเลขโทรศัพท์ ร.ต.อ.ค านึง   มาตราเงิน รอง สว.(สส.) สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-8299897 
Email  Kamning2506@gmail.com 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                     พ.ต.ท.       
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                                   สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
การสกัดกั้นยาเสพติดให้โทษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ค้ายาเสพติดน ายาเสพติดเข้ามาจ าหน่าย
ให้กับผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด  ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดกระท าการโดยการสืบสวนหาข่าวและการต้ังจุดตรวจ จุดสกัดทั้ง
ชั้นใน ชั้นนอก 



 
แบบรายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 

  

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมายยุทธศาสตร์   การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษดีข้ึน 

ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ :  การสร้างภูมคิุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่า 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  โครงการชุมชนย่ังยืน  
ตัวชี้วัดที ่ 3.2 กิจกรรม/โครงการ : การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่า 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    โรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 
ตัวชี้วัดที ่ 3.2 กิจกรรม/โครงการ :  การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่า 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ (ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานป้องกันปราบปราม สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งแผนปฏิบัติการฯ 
3.ออกค าสั่งแต่งต้ังชุดปฏิบัติการฯ 
4.รายงานการปฏิบัติการ 
5.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
    
 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  มีการก าหนดโครงการชุมชนย่ังยืน ๑ ชุมชน 

  
 

โรงเรียนยังไม่เปิด
ท าการเรียนการ

สอนด้วย
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคโค

วิด ๑๙ 

ผู้รายงาน .ร.ต.อ.นครไชย นามมหาไชย รอง สวป. สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์  
Email   

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                     พ.ต.ท.      
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                                   สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
 



 
แบบรายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓. 
เป้าหมายยุทธศาสตร์  เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการอ านวย 
ความยุติธรรมทางอาญา 

ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง(ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานสืบสวน สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เช่น ดิน น้ า 
อากาศ 
ป่าไม ้ ทุ่งหญ้า  แร่ธาตุ  ฯลฯ 
สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ล้อมรอบตัวเรา  ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  รวมทั้งสิ่งทีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนมา 
จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท  เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อม  แต่สิ่งแวดล้อมทุกชนิดไม่ได้เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์  และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ประเทศ
ใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  จะส่งผลให้ประชาชนในประเทศน้ันมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีตามไปด้วย  จากความส าคัญทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวได้แยกความส าคัญออกเป็น  3  ลักษณะ  คือ 
1.ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ  ประเทศใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จะท าให้เศรษฐกจิของประเทศน้ันดี
ข้ึน  และส่งผลต่อการพัฒนาประชากรให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.ความส าคัญทางด้านสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคญัต่อสังคม  เพราะจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศได้
รวดเร็ว  ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 
3.ความส าคัญทางด้านการเมอืง  ประเทศใดก็ตามท่ีมีทรัพยากรธรรมชรติที่อุดมสมบูรณ์จะสง่ผลให้ประเทศน้ันมีพลัง
อ านาจเป็นที่ยอมรับของอารยประเทศ  สามารถสร้างอ านาจต่อรองในเทวีระดับโลกได้  จะเห็นได้จากในอดีตที่ผ่านมาจะมี
การล่าอาณานิคมให้เป็นเมืองข้ึน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในประเทศน้ัน ๆ 
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท ดังน้ี 
1.ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป  คือ  ทรัพยากรที่ใช้แล้วเมื่อหมดไป  ไม่สามารถเกิดข้ึนใหม่ได้หรือถ้าจะเกิดข้ึนใหม่  จะต้องใช้
เวลานานหลายล้านปี  เพราะฉะน้ันเราควรจะช่วยกันประหยัด  ใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสุดเพ่ือให้สามารถใช้ได้อย่าง
ยาวนาน  เช่น  แร่ธาตุ  ก๊าซธรรมชาติ  น้ ามัน  ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้น  เช่น  ดิน  น้ า  อากาศ  ป่าไม ้ สัตว์ป่า  ฯลฯ 
2.ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป  แต่สามารถทดแทนได ้  ได้แก่ 
ป่าไม ้ เป็นทรัพยากรที่ไม่หมดสิ้น  เพราะเพ่ิมจ านวนได้  แต่สัตว์ป่าบางอย่างก็หายาก  ประกอบกับการท าลายและไม่รักษา
ป่าไม ้ อาจจะเกิดการสูญพันธ์ุได้ 
สัตว์ปา่  เป็นทรัพยากรที่ไม่หมดสิ้น  เพราะเพ่ิมจ านวนได้  แต่สัตว์ป่าบางอย่างก็หายาก  ประกอบกับการท าลายและไม่
รักษาป่าไม ้ อาจจะเกิดการสูญพันธ์ุได้ 



 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งแผนปฏิบัติการฯ 
3.ออกค าสั่งแต่งต้ังชุดปฏิบัติการฯ 
4.รายงานการปฏิบัติการ 
5.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
    
 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  บรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 
 

ไม่ม ี

ผู้รายงาน .หมายเลขโทรศัพท์ ร.ต.อ.ค านึง   มาตราเงิน รอง สว.(สส.) สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-8299897 
Email  Kamning2506@gmail.com 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                    พ.ต.ท.        
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                                  สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

 ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓. 
เป้าหมายยุทธศาสตร์  เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการอ านวย 
ความยุติธรรมทางอาญา 

ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
 ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ : การปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
รองรับกจิกรรมตามค าขอฯ ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสืบสวน สน.บางโพงพาง(ในแผน ตร. ปี 65) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  งบประมาณปกติ 

หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานสืบสวน สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งแผนปฏิบัติการฯ 
3.ออกค าสั่งแต่งต้ังชุดปฏิบัติการฯ 
4.รายงานการปฏิบัติการ 
5.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  

    

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 

  บรรลผุลตามเป้าหมายทุกประการ 
 

ไม่ม ี

ผู้รายงาน .หมายเลขโทรศัพท์ ร.ต.อ.ค านึง   มาตราเงิน รอง สว.(สส.) สน.บางโพงพาง หมายเลขโทรศัพท์ 095-8299897 
Email  Kamning2506@gmail.com 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                     พ.ต.ท.        
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                                   สว.อก.สน.บางโพงพาง 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ คือ ผู้กระท าผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโยยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการก่อ
อาชญากรรมและกระท าความผิดน้ัน  

            อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้มีผู้นิยามให้ความหมายดังน้ี.- 

1.การกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อันท าให้เหย่ือได้รับความเสียหาย และผู้กระท าได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทน 

2.การกระท าผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือและในการสืบสวนสอบสวนของ

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือน าผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน 

           การประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศจ านวนมหาศาล 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จึงจัดเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ อาชญากรรมทางธุรกจิรูปแบบหน่ึงที่มีความส าคัญ 
 



แบบรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน) 
  

 (โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในหัวขอ้ที่รับผิดชอบ) 

 ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔.พัฒนาองค์กรใหท้ันสมัยสู่ระบบราชการไทย 
เป้าหมายยุทธศาสตร์   ระบบการบรหิารงานทรัพยากรบคุคลทีมีประสิทธิภาพข้าราชการต ารวจมีความเป็นมืออาชีพ 
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความรักเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร 

ตัวชี้วัดที่  3.2 กิจกรรม/โครงการ :  ดัชนีความผูกพันของบุคลากรต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคลคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * 
( ระดับกิจกรรม  (ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
    กิจกรรม (ตามแผนฯ)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย 
ตัวชี้วัดที ่ ๔ กิจกรรม/โครงการ : จัดหาที่พักให้กับข้าราชการต ารวจ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     
หน่วยรับผิดชอบหลัก  งานอ านวยการ สน.บางโพงพาง 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 20 มี.ค. 65 

ปัญหา/อุปสรรค 
 

 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
1.ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 30    
   ก.ย.2565  
2.ออกค าสั่งแผนปฏิบัติการฯ 
3.ออกค าสั่งแต่งต้ังชุดปฏิบัติการฯ 
4.รายงานการปฏิบัติการ 
5.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
    
 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 20      
  มี.ค. 2564 
- ส ารวจจ านวนผู้ที่ต้องการบ้านพัก 

 
 

 

ผู้รายงาน พ.ต.ท.สายัณห์ ส้มเขียวหวาน .สว.อก.สน.บางโพงพาง  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๘๐๐๕๑๙๖๒ 
Email  kiwowan@gmail.c0m 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                                     พ.ต.ท.       
                                                               ( สายัณห์    ส้มเขียวหวาน ) 
                                                                   สว.อก.สน.บางโพงพาง 
 

ค าอธิบาย   ตัวชี้วัด            แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
 


