แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถานีตารวจนครบาลหนองแขม

คำนำ
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี พ.ศ.2565 ของสถานีตารวจ
นครบาลหนองแขม สำนักงานตารวจแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพอใชในการเผยแพร สรางความรู
ความเขาใจและ ความตระหนั ก เกี่ยวกับปัญ หาการทุจริตและการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต ปลู กจิตส านก คานิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับ ใหมีการดาเนินงาน
ที่มีความโปรงใส เปนธรรมตามหลักธรรมา ภิบาล ใหแกผูมีสวนได สวนเสีย ทั้งหนวยงานภายใน
และภายนอก ตลอดจนเพ่อใชในการขับเคล่อนแผน ยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560 – 256๗) แผนปฏิบัติ การปองกันและปราบปราม
การทุจริต ปี พ.ศ.2565 ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ฉบับนี้จะเปนประโยชน และสราง
ความรูความเขาใจ ความสาคัญเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตารวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม มีการดาเนินงานบนพ้นฐานความถูกตอง
และเปนธรรม สงผลตอภาพลักษณและความเช่อมั่นใน การปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและรวม
สรางพฤติกรรมรวมตอตาน การทุจริตทุกรูปแบบตอไป

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของัสถำนีตำรวจนครบำลหนองแขม
ปีงบประมำณัพ.ศ.2565
หลกกำรและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงานราชการถอเป็นปัญหาสาคัญ ประการหน่งซ่งสง ผลกระทบตอ
เสถียรภาพทางการเมอง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศเป็นอยางมาก โดย
กระบวนการของปัญหาทุจ ริตเกิดจากนั กการเม องทองถิ่น ขาราชการซ่งมีพฤติ กรรมในเชิงทุจริต คอรรัปชั่น
ในรูปแบบของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และการเอ้อประโยชน (Trading Influence) สราง
ความเสียหายแกราชการในแตละครั้งเปนจำนวนมากจากสรุปผลการสอบสวนและศกษาเร่องการทุจริต ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศกษาเร่องเกียวกับการทุจริตของวุฒิสภาไดแบงกรณี
การทุจริตคอรรัปชั่นออกเปน 5 ประเภท ไดแก การทุจริตตอตำแหนงหนาที่ การทุจริตในการจัดซ้อจัดจาง
การทุจริตในการสัมปทาน การทุจริตโดยการทาลายระบบตรวจสอบอานาจรัฐและการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดีมุงเนนเสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนา
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ
และเจาหนาทีของรัฐ นำไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปนเครองมอชี้นำการพัฒนาหนวยงาน
จากทุกภาคสวน
ใหเกิดการบูรณาการความรวมมอกันอยางจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการ คอ
1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
2) เครอขายจากทุกภาคสวน มีสวนรวมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอานาจอยางมีประสิทธิภาพ
4) สังคมรูเทาทัน รวมคิดป้องกันการทุจริต
สำเหตุของกำรทุจริต
1) ปัญ หาระบบอุป ถัมภและคานิย มในทางที่ผิด เช น ติดสินบน ยกย องคนรำรวยและมี อำนาจ
โดยมิชอบระบบพวกพองในวงราชการ,การเมองไมเป็นประชาธิปไตย,การซ้อเสียงเลอกตั้ง การใชผลประโยชน
อิทธิพครอบงาประชาชน
2) ปัญหาโครงสรางของราชการที่ซับซอน ไมโปรงใสและตรวจสอบไดยาก
3) ปัญหาระบบการทางานไมรัดกุม มีชองวางใหเกิดการทุจริต
4) ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐลาชา ไมทั่วถงและละเลยในบางกรณี
5) ปัญหาบุคคลไมซ่อสัตย
6) ภาคประชาชนเพิกเฉยตอการทุจริต ติดสินบนราชการ สมยอมและเขารวมในกระบวนการทุจริต
จากสภาพปัญหาการทุจริตดังกลาวสงผลใหประชาชนขาดความเช่อมั่นตอขาราชการและนักการเมอง
ในเร่องของความซ่อสัตย สุจริตในการบริหารงาน รัฐบาลจงไดกาหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยฉบับปัจจุบันอยูในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - ๒๕64) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศไทย
ใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มุงใหประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่มีมาตรฐานทางคุณ ธรรมจริย ธรรม เป นสังคมมิ ติ ใหม ทีประชาชนไมเพิ กเฉยต อการทุ จ ริต ทุกรูป แบบโดย
กาหนดยุทธศาสตรการดาเนินงานหลักเป็น 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : ปลูกจิตสานก คานิยม คุณธรรมและจริยธรรม และสรางวินัยในการตอตานการ
ทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการการทางานของหนวยงานรวมทั้งพัฒนาเครอขายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความแขงแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบุคลากรมออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) กาหนดใหสวนราชการ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
โดยมีแนวทางในการดาเนินงานคอหากสวนราชการไดจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกาหนดแผนงาน
/โครงการ/กิจ กรรม/ตั ว ชี้วั ด ไว แล วและเห นว าสามารถตอบสนอง ยุ ท ธศาสตร ชาติ ฯได กให นำแผนงาน
/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกลาว มาบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากไมตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติฯ กกาหนดข้นมาใหมและนาไปบรรจุไว
ในแผนปฏิบัติราชการดวย โดยกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชีวัด ใหเปนไปตามพันธกิจ จงไดจัดทำ
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ขน้ เพ่อเปนกรอบในการดาเนินการป องกันและปราบปรามการทุจริต
และใชเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีตอไป
นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ยังไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
สถานีตารวจนครบาล โดยใชช่อวาระบบ POLICEITA เพ่อเป็นศูนยกลางในการเกบรวบรวมขอมูล การบริหาร
จัดการขอมูล และการกากบติดตามการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถงการวิเคราะหและประมวลผล
การประเมินไดอยางอัตโนมัติ
ตอบสนองตอการนาขอมูลไปสูการปรับปรุงหนวยงานที่รับการประเมิน
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตตอไปได
วตถุประสงค์
1. เพ่อสงเสริมใหขาราชการตารวจ มีจิตสานกในเรองความซอสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิต และปฏิบัติงานราชการ
2.เพ่อปองกันและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรอละเวนการปฏิบัติหนาทีโดยมิชอบ ในการ
ปฏิบัติราชการข้นภายในหนวยงานโดยประสานความรวมมอระหวางภาครัฐและเครอขายภาคประชาชน ในการ
ติดตามตรวจสอบแจงขอมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ
3.เพ่อสงเสริมใหขาราชการตารวจสถานีตารวจนครบาลหนองแขมมีระบบการทางานและการ
ตรวจสอบที่เขมแขงในการป้องกันการทุจริต
4.เสริมสรางศักยภาพของขาราชการตารวจในสังกัดฯ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตวชี้วดในกำรประเมินัจำแนกเออกเป็นั10ัตวชี้วด
1.การปฏิบัติหนาที่
2.การใชงบประมาณ
3.การใชอานาจ
4.การใชทรัพยสินของราชการ
5.การแกไขปัญหาการทุจริต
6.คุณภาพการดาเนินงาน
7.ประสิทธิภาพการส่อสาร
8.การปรับปรุงระบบการทางาน
9.การเปิดเผยขอมูล
10.การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลประกอบกำรจดทำแผนปฏิบติกำรป้องกนกำรทุจริต
สถานีตารวจนครบาลหนองแขม ไดจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็นขอมูลประกอบการจัดทาแผน

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ยุทธศำสตร์
1. ปลูกจิตสานัก คานิจม คุณธรรมและ
จริยธรรมและสรางวินัยในการตอตานการ
ทุจริต
-การสรางจิตสานกใหและความตระหนัก
แกบุคลากร

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส
ในการดาเนินงาน

กิ จ กรรมมอบนโยบายในการกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการสรางมาตรฐานความโปรงใส

2.บูรณาการการทางานของหนวยงานรวมทั้ง
พัฒนาเครอขายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
-การแสดงเจตจานงในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

แนวทำงกำรดำเนินงำน
-รณรงค
สงเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดาเนินงานเพ่อสรางจิตสานกในการป้องกันและแกไขปัญหา
การทุจริตและปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในหนวยงาน
-สงเสริมและสนับ สนุนให บุ คลากรทุกระดับ เขารวมอบรม
คุ ณ ธรรม จ ริ ยธรรม และส งเส ริ มการปฏิ บั ติ ตาม
จรรยาบรรณ
-การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ มาตรฐานความ
โปรงใสในการทางานของผูปฏิบัติทุกระดับชั้น
-เสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร
สน.หนองแขม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมประกาศเจตจานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร -ประกาศเจตจานงการบริหารงานดวยความซ่อสัตยสุจริต
สถานีตารวจนครบาลหนองแขม
-ประกาศนโยบายคุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการ
ดาเนินงาน
-จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต
-ประกาศใชแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-รายงานผลการดาเนินงาน

ผู้รบผิดชอบ
งานอานวยการ
ทุกสายงาน

งานอานวยการ
ทุกสายงาน

งานอานวยการ

ยุทธศำสตร์
-สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้อ-จัดจาง

แนวทำงกำรดำเนินงำน
-รวบรวมข อมู ล กระบวนการจั ด หาพั ส ดุ เพ อจั ด ทำการ
ประกาศ
-รายงานผลการจัดซ้อจัดจางประจาปี
-นาสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามช องทางการ
ประชาสัมพันธของ สน.หนองแขม

ผู้รบผิดชอบ
งานอานวยการ

กิจกรรมควบคุมการเบิกจายตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาปี

-รับโอนการจัดสรรงบประมาณประจาปี
-จัดทาทะเบียนคุมการเบิก
-การเปิดเผยขอมูลขาวสารของสถานีฯ ใหประชาชนและ
บุคคลทั่วไปไดรับทราบโดยทั่วกัน
-เผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เป็นการอานวยความ
สะดวกแกประชาชน
-ตั งศู น ย ข อมู ล ข าวสารของสถานี มี เจ าหน าที ให บริ ก าร
ประจาและใหแระชาชนสบคนไดเอง
-ประกาศผานเวบไซดที่มีขอมูลผลการดาเนินงานของสถานี
-จัดทาขั้นตอนกระบวนการและชองทางในการรับเร่องรอง
ทุกข/รองเรียน/รองเรียน และแรแจงเบาะแสการทุจริต
-ตูรับฟังความคิดเหนติดตั้งไว ณ สถานีตารวจ
-ผ านเว บไซด สถานี ต ำรวจนครบาลหนองแขม หั ว ข อ
ช องทางการแจงเร่องรองเรียน/เสนอแนะ/ติดตอสอบถาม
-จั ด ทำคู ม อสำหรั บ ประชาชนแสดงข อมู ล ที่เ กีย่ วกั บ
หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา หรอหลักฐานที่ใช
ประกอบคาขอ
-ประชาสัมพันธคูมอสาหรับบริการประชาชนใหรับทราบ
-ใชระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการเพิมประสิทธิภาพ

งานอานวยการ

โครงการประเมินความพงพอใจของผูรับบริการ

กาหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่องรองทุกข/รองเรียน

มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน

งานสอบสวน
งานอานวยการ

งานอานวยการ

ทุกสายงาน

ยุทธศำสตร์

โครงกำร/กิจกรรม

แนวทำงกำรดำเนินงำน
การปฏิบัติงาน โปรงใส และไดมาตรฐาน
-จัดทาแบบประเมินผลความพงพอใจของผูมาขอรับริการ
-มาตรการการใชดุลพินิจและใชอานาจหนาที่ โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
-ประชุมปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมอง ที่
ตามคูมอสาหรับประชาน
ดี
-จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
-ติดตามประเมินผลโครงการลดขันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการเพ่อนาจุดบกพรองมาปรบปรุงแกไข
-การเชิดชูเกียรติแกบุคคลในการประพฤติ
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคทีประพฤติปฏิบัติตนให -จัดประชุมชี้แจงแนวทางเพ่อสรางมาตรการรวมกันใน
ปฏิบัติตนใหเป็นที่ประจักษ
เป็นที่ประจักษ
การกาหนดหลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลอก
-คัดเลอกและประกาศยกยองบุคคล
-มีการเผยแพร ประชาสัมพัน ธยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลที่
ประพฤติป ฏิ บั ติตนให เป นที ประจั กษผ านทางส อช องทาง
ตางๆ
-มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรอรับ
กิจกรรม การจัดทาขอตกลงการปฏิบัติราชการของสถานี -สรางความเขมแขงและบูรณาการความรวมมอระหวาง
แจงหรอตรวจสอบพบการทุจริต
ตารวจนครบาลหนองแขม
ภาคีเครอขายหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกและประชาชนใน
การตอตานการทุจริต
-พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองคความรู
มี ก ารถ ายทอดความรู แก บุค ลากรในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
มาตรการ”ดำเนิ น การเกี ยวกั บ เร องร องเรี ย น” กรณี -กาหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่วาทุจริตและปฏิบัติราชการ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามอานาจหนาที่โดยมิชอบ
-กาหนดหลั ก เกณฑ และแนวทางในการพิ จ ารณาเร่ อ ง
รองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบความผิดการทุจริต
หรอไม

ผู้รบผิดชอบ
งานสอบสวน
งานอานวยการ

ทุกสายงาน

งานป้องกัน
ปราบปราม

งานสบสวน

ยุทธศำสตร์

3.เสริมสรางความแขงแกรงแกหนวยงาน
ตอตานการทุจริต
-การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

โครงกำร/กิจกรรม

แนวทำงกำรดำเนินงำน
-แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเทจจริง กรณีมีเจาหนาที่
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหนาที่โดยมิชอบ
-ดาเนินการทางวินัย
-ติด ตาม ตรวจสอบผู กระทำผิ ด ของเจ าหน าที โดยเจตนา
ทุจริต โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการแจงเบาะแสนใน
เวบไชด
-แจงผลการพิจารณาใหผู รองเรียนทราบผลและความ
คบหนาของการดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การ -รวบรวมขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ
คลัง พัสดุ และการรับเรองรองเรียนเกียวกับการเงินการ เพ่อเผยแพรใหประชาชนรับทราบ
คลัง”
-สารวจความพงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการ
-นาสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามช องทางการ
ประชาสัมพันธของ สน.หนองแขม

-จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่ กิจกรรม”จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถงขอมูลขาวสาร
เป็นการอานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อานาจหนาที่
-การรับฟังความคิดเหนการรับและ
ตอบสนองเร่องรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

-จัด ให มี และเผยแพร ข อมู ล ข าวสารในช องทางที เป นการ
อานวยความสะดวกแกประชาขน
-จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจาปี
-ประกาศผานเวบไซด/เฟสบุ๊ค ของ สน.หนองแขม

จัดตังศูนยรับเร่องราวรองทุกขของสถานีตำรวจนครบาล -ประชุ มคัด เล อกแตงตั งเจาหน าที ในการรับ เร องร องทุกข
หนองแขม
และตอบคาถาม
-พัฒนาระบบการกากับติดตามตรวจสอบ ใหมีประสิทธิภาพ

ผู้รบผิดชอบ

งานอานวยการ

ทุกสายงาน

งานป้องกันฯ
งานอานวยการ

ยุทธศำสตร์
-การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการของสถานีตารวจ

4.สรางบุคลากกรมออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
-การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสถานีตารวจ
-มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กาหนด
-การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรอการบริหารราชการ
ตามชองทางที่สามารถดาเนินการได

โครงกำร/กิจกรรม
โครงการ กต.ตร.พบประชาชน

แนวทำงกำรดำเนินงำน
- รวมประชุ มตรวจสอบและติดตามการปฏิ บั ติห น าทีของ
ตารวจทุกสายงาน
-รวมกันพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของ กต.ตร. เพ่อตรวจ
เยี่ยมประชาชนในชุมชนรวมกับเจาหนาที่ตารวจ
- ติดตามการปฏิบัติงานรายโครงการ กิจกรรม มาวิเคราะห
ปรับปรุงแกไข

ผู้รบผิดชอบ
ทุกสายงาน

โครงการ Smart Safety Zone 4.0

-เสนอขออนุมัติโครงการ Smart Safety Zone 4.0
-จัดตั้งภาคีเครอขายป้องกันอาชญากรรมในพ้นที่
-ใหภาคีเครอขายไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพ
พ้นที่และคัดเลอกพ้นที่รวมโครงการ
-นำเทคโนโลยี ห ร อนวั ต กรรมต างๆ ที ทั น สมั ย มาใช เป น
เคร่องมอในการขับเคล่อนการแกไขปัญหาอาชญากรรมใน
พ้นที่

งานป้องกัน
ปราบปราม

โครงการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการประจาปี

-ประชุม ชี้แจงแนวทางในการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการ
ประจาปี
-แตงตั้งคณะทางานจัดทาแผนการปฏิบัติราชการจากทุก
สายงาน
-เผยแพร ข อมู ล แผนการปฏิ บั ติ ร าชการลงเว ปไชด เพ อ
เผยแพรใหประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ทุกสายงาน

กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
-คัดเลอกตัวแทนชุมชนเพ่อเป็นคณะกรรมการ
การรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสินของสถานี -จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่นๆ โดยเปิดเผยเพ่อให
ตารวจ
ประชาชนทราบ

งานอานวยการ

ยุทธศำสตร์

-การมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่อตอตานการทุจริต

โครงกำร/กิจกรรม

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
กากับดูแลและรวมเป็นคณะกรรมการจัดซ้อ/จัดจาง

แนวทำงกำรดำเนินงำน
-สรุปผลการรับ จายของสถานีตารวจ ใหประชาชนทราบ
ทางชองทางตางๆ เชน ทางเวบไซต
-เปิดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกียวกับรายงาน
ทางการเงิน
-คัดเลอกตัวแทนประชาชนจากชุมชน เพอเลอกตัวแทนเขา
รวมเป็นคณะกรรมการ
-จัดทาคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
-จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ การเบิก-จาย
-รายงานผลการดาเนินการใหประชาชนทราบทุกขั้นตอน
ผานทางเวบไซต

ผู้รบผิดชอบ

งานอานวยการ

แนวทำงและมำตรกำรป้องกนปรำบปรำมกำรทุจริต
สถานีตารวจนครบาลหนองแขมไดกาหนดใหการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดใหขาราชการตารวจทุก
นายตองนำไปปฏิบัติเพอใหมีการแกไขและปองกันปัญหาการทุจริต คอรรัปชันใหเหนผลเปนรูปธรรมโดยมีกรอบ
แนวทางสาคัญในการดาเนินงานคอ
๑ ใหทุกสายงานกาาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแกไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สงเสริมการมีสวนรวมในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่อสกัดกั้น มิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒ การบังคับใชมาตรการทางวินัยมาตรการทางการปกครองและมาตรการทางกฎหมายอยาง เฉียบขาด
และรวดเรวกับขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดฯ ที่กระทำการหรอเกียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง
ในฐานะตัวการผูใชหรอผูสนับสนุน
๓ การควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนิ น การจั ด ซ้อจั ด จางของสวนราชการใหเป นไปตาม บทบัญ ญั ติ แห ง
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อยาง เครงครัด
4 การใหประชาชนเขาถงบริการสาธารณะไดรวดเรวประหยัดสะดวกทำขันตอนทีแนนอน ระยะเวลา
ดาเนินการที่รวดเรว
5 การใหประชาชนผูรับบริการประเมินระดับความเช่อถอความพงพอใจ
6 การปลูกฝังคานิยมคุณธรรมจริยธรรมความซ่อสัตยสุจริตใหกับเจาหนาที่ในสังกัด
7 การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดภาคีเครอขายตางๆเพอรวมสอดสองเฝาระวังตรวจสอบ เจาหนาที่ใน
สังกัดฯ เพ่อตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกนและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ั๓ั(พ.ัศ.ั๒๕๖๐-๒๕๖๔)ัไดแก
๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตประชาชนไมกระทาการทุจริตและไมเพิกเฉยตอการทุจริต
๒ บรูณาการการทางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครอขาย
๓ การพัฒนาระบบบริหารเคร่องมอในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / การเสริมสรางองคความรู
ดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน
ยุทธศำสตร์ชำติัระยะั๒๐ัปี(พ.ศ.ั๒๕๖๐-๒๕๘๐)ัได้แก่
1.เปาหมายการพั ฒนาประเทศ คอ ประเทศชาติ มันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒ นาอยาง
ตอเนอง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยังยน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ ในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเป็นคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม
๒ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง ความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเรว โปรงใส
4 ภาครัฐมีขนาดที่เลกลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
5 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ

