
 
             

 
 
 

ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น 
เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

-------------------------------- 
 
 ตามที่สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติราชการตามนโยบายบริหารราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ของสถานีต ารวจให้มีความสอดคล้องและบูรณาการการท างานระหว่างกัน
อันจะน าสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้ประกาศผลการ
ด าเนินงานตามแผนให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ เป็นไปตาม มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น ได้ด าเนินการรวบรมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ของสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยได้สรุปประเด็น ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการต่อไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่   21   เมษายน  พ.ศ.๒๕๖5 
       

      พันต ารวจเอก         
                 ( ประสพโชค    เอ่ียมพินิจ ) 
                 ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

     
 
 

ค าสั่งสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น 
ที่  324/๒๕๖4 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น 

-------------------------------- 
 
 ตามที่สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น มีภารกิจการรายงานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน (o11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน) นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ดังนี้ 

1. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น   เป็นประธานกรรมการ 
2. รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น เป็นกรรมการ 
3. รองผู้ก ากับการจราจร สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น  เป็นกรรมการ 
4. รองผู้ก ากับการสืบสวน สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น  เป็นกรรมการ 
5. รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น   เป็นกรรมการ 
6. สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- วางกรอบแนวทางการด าเนินงานการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ของ

สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ก ากับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา 

ที่ก าหนดและเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น ท าหน้าที่ด าเนินการและขั้นตอน

ต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 
- สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย

รายงานให้ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น ทราบตามก าหนด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

 
    สั่ง   ณ   วันที่   31   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

      พันต ารวจเอก         
                 ( ประสพโชค    เอ่ียมพินิจ ) 
       ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น 
 



แผนปฏิบัติราชการ ปัญหา
(กิจกรรมตามงบประมาณ) เสร็จส้ิน อย่างระหว่างด าเนินการ อุปสรรค

กิจกรรม ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศานุวงศ์

25,000 - ไตรมาส 1 - 2

กิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

40,000 - ไตรมาส 1 - 2

กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 40,000 - ไตรมาส 1 - 2
กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
นักท่องเท่ียว

375,888 - ไตรมาส 1 - 2

กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้
กฎหมาย

164,250 - ไตรมาส 1 - 2

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 2.2 ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาและบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
ผลการด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักชาติ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 1.1 ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระประสงค์

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 1.2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สนับสนุนและเสริมสร้างการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ

แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สถานีต ารวจนครบาลประชาช่ืน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 2.1 สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมายอย่าเสมอภาคและเป็นธรรม



แผนปฏิบัติราชการ ปัญหา
(กิจกรรมตามงบประมาณ) เสร็จส้ิน อย่างระหว่างด าเนินการ อุปสรรค

กิจกรรม การป้องกันปราบปราม สืบสวน ผู้ผลิต 
และผู้ค้ายาเสพติด

60,000 - ไตรมาส 1 - 2

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร เพ่ือ
เป็นระบบข้าราชการไทย 4.0

20,000 - ไตรมาส 1 - 2

งบประมาณ
ผลการด าเนินการ

ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง
เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมพิเศษบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สู่ระบบข้าราชการไทย 4.0
เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การจัดองค์กรมีความเหมาะสม การส่งก าลังบ ารุงมีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ


