
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 



ค ำน ำ 
 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2565 ของสถานีต ารวจ 
นครบาลหนองแขม สำน ักงานต ารวจแห  งชาติ ม ีว ัตถ ุประสงค  เพ    อใช  ในการเผยแพร  สร  างความรู   
ความเข  าใจและ ความตระหน ัก เก่ียวก ับป ัญหาการท ุจร ิตและการป  องก ัน และปราบปราม 
การท ุจร ิต ปล ูกจ ิตส  าน  ก ค  าน ิยม ส ุจร ิต และกำหนดกระบวนการในการกำก ับ ให  ม ีการด  าเน ินงาน 
ท ี่ม ีความโปร  งใส เป  นธรรมตามหล ักธรรมา ภิบาล ให แก ผู มีส วนได  ส วนเสีย ท้ังหน วยงานภายใน 
และภายนอก ตลอดจนเพ ่อใช ในการขับเคล ่อนแผน ย ุทธศาสตร  ชาต ิว  าด  วย การป  องก ันและ
ปราบปรามการท ุจร ิต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560 – 256๗) แผนปฏ ิบ ัติ การป  องก ันและปราบปราม
การท ุจริต ปี พ.ศ.2565 ของสถาน ีตำรวจนครบาลหนองแขม ฉบ ับน้ีจะเป  นประโยชน  และสร าง
ความรู ความเข าใจ ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติงาน
ของข  าราชการต ารวจ สถาน ีตำรวจนครบาลหนองแขม ม ีการด  าเน ินงานบนพ  ้นฐานความถ ูกต  อง
และเป  นธรรม ส งผลต อภาพลักษณ และความเช ่อมั่นใน การปฏิบัติงานด วยความโปร งใสและร วม
สร างพฤติกรรมร วมต อต าน การทุจริตทุกรูปแบบต อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏบิั ติกำรป้องกั นกำรทุจริตของัสถำนตีำรวจนครบำลหนองแขม 
ปีงบประมำณัพ.ศ.2565 

 
หล กกำรและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร รัปชันในหน วยงานราชการถ อเป็นปัญหาส าคัญ ประการหน ่งซ ่งส ง ผลกระทบต อ 
เสถียรภาพทางการเม อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศเป็นอย างมาก โดย 
กระบวนการของป ัญหาท ุจร ิตเก ิดจากน ักการเม  องท  องถิ่น ข  าราชการซ ่งม ีพฤต ิกรรมในเช ิงท ุจร ิตคอร  ร ัปช ั่น 
ในรูปแบบของผลประโยชน ทับซ อน (Conflict of Interest) และการเอ ้อประโยชน  (Trading Influence) สร  าง
ความเส ียหายแก  ราชการในแต  ละครั้งเป  นจำนวนมากจากสร ุปผลการสอบสวนและศ  กษาเร ่องการท ุจร ิต ของ
คณะกรรมาธ ิการว ิสาม ัญพ ิจารณาสอบสวนและศ  กษาเร ่องเก ี ยวก ับการท ุจร ิตของว ุฒ ิสภาได  แบ  งกรณ ี 
การท ุจร ิตคอร  ร ัปช ั่นออกเป  น 5 ประเภท ได  แก  การท ุจร ิตต  อตำแหน  งหน  าท่ี การท ุจร ิตในการจ ัดซ ้อจ ัดจ  าง 
การทุจริตในการสัมปทาน การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบอ านาจรัฐและการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร ชาติว าด วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหาร 
จัดการที่ดีมุ งเน นเสริมสร างมาตรฐานด านคุณธรรม จริยธรรม ให แก ข าราชการและเจ าหน าที่ของรัฐ และพัฒนา 
ความโปร งใสในการปฏิบัติงาน พร อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข าราชการ 
และเจ  าหน  าที  ของร ัฐ นำไปส ู การปฏ ิบ ัต ิให  บ ังเก ิดผลเป  นร ูปธรรม และเป  นเคร   องม  อชี้นำการพ ัฒนาหน  วยงาน 
จากทุกภาคส วน ให เกิดการบูรณาการความร วมม อกันอย างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดย มีวัตถุประสงค หลัก 4 ประการ ค อ 

1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
2) เคร อข ายจากทุกภาคส วน มีส วนร วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ วงดุลอานาจอย างมีประสิทธิภาพ 
4) สังคมรู เท าทัน ร วมคิดป้องกันการทุจริต 

 
สำเหตุของกำรทุจริต 

1) ป ัญหาระบบอ ุปถ ัมภ  และค  าน ิยมในทางท่ีผ ิด เช  น ต ิดส ินบน ยกย  องคนร  ำรวยและม ีอำนาจ  
โดยมิชอบระบบพวกพ องในวงราชการ,การเม องไม เป็นประชาธิปไตย,การซ ้อเสียงเล อกตั้ง การใช ผลประโยชน  
อิทธิ พครอบง าประชาชน 

2) ปัญหาโครงสร างของราชการที่ซับซ อน ไม โปร งใสและตรวจสอบได ยาก 
3) ปัญหาระบบการท างานไม รัดกุม มีช องว างให เกิดการทุจริต 
4) ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐล าช า ไม ทั่วถ งและละเลยในบางกรณี 
5) ปัญหาบุคคลไม ซ ่อสัตย  
6) ภาคประชาชนเพิกเฉยต อการทุจริต ติดสินบนราชการ สมยอมและเข าร วมในกระบวนการทุจริต 
จากสภาพปัญหาการทุจริตดังกล าวส งผลให ประชาชนขาดความเช ่อม่ันต อข าราชการและนักการเม อง 

ในเร ่องของความซ ่อสัตย  สุจริตในการบริหารงาน รัฐบาลจ งได ก าหนดยุทธศาสตร ชาติว าด วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต โดยฉบับปัจจุบันอยู ในระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - ๒๕64) ภายใต วสิัยทัศน  “ประเทศไทย 
ใสสะอาดไทยทั้งชาติต านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มุ งให ประเทศไทยเป็นประเทศ 



ท่ีม ีมาตรฐานทางค ุณธรรมจร ิยธรรม เป  นส ังคมม ิต ิใหม  ที  ประชาชนไม  เพ ิกเฉยต  อการท ุจร ิตท ุกร ูปแบบโดย 
ก าหนดยุทธศาสตร การด าเนินงานหลักเป็น 4 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ที่ 1 : ปลูกจิตส าน ก ค านิยม คุณธรรมและจริยธรรม และสร างวินัยในการต อต านการ 
ทุจริต 

ยุทธศาสตร ที่ 2 : บูรณาการการท างานของหน วยงานรวมทั้งพัฒนาเคร อข ายในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร ที่ 3 : เสริมสร างความแข งแกร งแก หน วยงานต อต านการทุจริต 
ยุทธศาสตร ที่ 4 : สร างบุคลากรม ออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร ชาติว าด วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส วนราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนดให ส วนราชการ  
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  
โดยมีแนวทางในการด าเนินงานค อหากส วนราชการได จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการก าหนดแผนงาน 
/โครงการ/ก ิจกรรม/ต ัวชี้ว ัด ไว  แล  วและเห  นว  าสามารถตอบสนอง ย ุทธศาสตร  ชาต ิฯได  ก  ให  นำแผนงาน 
/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล าว มาบรรจุไว ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากไม ตอบสนองต อยุทธศาสตร ชาติฯ ก ก าหนดข ้นมาใหม และน าไปบรรจุไว  
ในแผนปฏ ิบ ัต ิราชการด  วย โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรม/ต ัวชี  ว ัด ให  เป  นไปตามพ ันธก ิจ จ  งได  จัดทำ 
แผนป  องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตข น้ เพ  ่อเป  นกรอบในการด าเน ินการป  องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต 
และใช เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีต อไป 

นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ยังได พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร งใสในการด าเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ 
สถานีต ารวจนครบาล โดยใช ช ่อว าระบบ POLICEITA เพ ่อเป็นศูนย กลางในการเก บรวบรวมข อมูล การบริหาร 
จัดการข อมูล และการก ากบติดตามการประเมินได อย างมีประสิทธิภาพ รวมไปถ งการวิเคราะห และประมวลผล 
การประเมินได อย างอัตโนมัติ ตอบสนองต อการน าข อมูลไปสู การปรับปรุงหน วยงานที่รับการประเมิน  
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต อไปได  

 
ว ตถุประสงค์ 

1. เพ  ่อส  งเสร ิมให  ข  าราชการต ารวจ ม ีจ ิตสาน  กในเร   องความซ   อส ัตย  ส ุจร ิต ม ีค ุณธรรมจร ิยธรรมในการ 
ด าเนินชีวิต และปฏิบัติงานราชการ 

2.เพ  ่อป  องก ันและเฝ  าระว ังม ิให  เก ิดการท ุจร ิต การปฏ ิบ ัต ิหร อละเว  นการปฏ ิบ ัต ิหน  าที  โดยม ิชอบ ในการ
ปฏิบัติราชการข ้นภายในหน วยงานโดยประสานความร วมม อระหว างภาครัฐและเคร อข ายภาคประชาชน ในการ
ติดตามตรวจสอบแจ งข อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

3.เพ ่อส งเสริมให ข าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมมีระบบการท างานและการ
ตรวจสอบ ที่เข มแข งในการป้องกันการทุจริต 

4.เสริมสร างศักยภาพของข าราชการต ารวจในสังกัดฯ ให สามารถปฏิบัติงานได อย างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                           



ต วช้ีว ดในกำรประเมินัจ ำแนกเออกเป็นั10ัต วชี้ว ด 
1.การปฏิบัติหน าที่ 
2.การใช งบประมาณ 
3.การใช อ านาจ 
4.การใช ทรัพย สินของราชการ 
5.การแก ไขปัญหาการทุจริต 
6.คุณภาพการด าเนินงาน 
7.ประสิทธิภาพการส ่อสาร 
8.การปรับปรุงระบบการท างาน 
9.การเปิดเผยข อมูล 
10.การป้องกันการทุจริต 

 
ข้อมูลประกอบกำรจ ดท ำแผนปฏิบ ติกำรป้องก นกำรทุจริต 

สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให สอดคล องกับยุทธศาสตร ชาต ิ
ว าด วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป็นข อมูลประกอบการจัดท าแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้ร บผิดชอบ 
1. ปลูกจิตส านัก ค านิจม คุณธรรมและ 
จริยธรรมและสร างวินัยในการต อต านการ 
ทุจริต 

-การสร างจิตส าน กให และความตระหนัก 
แก บุคลากร 

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และความโปร งใส 
ในการด าเนินงาน 

-รณรงค  ส งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ 
ด าเนินงานเพ ่อสร างจิตส าน กในการป้องกันและแก ไขปัญหา 
การทุจริตและปฏิบัติหน าที่โดยมิชอบในหน วยงาน 
-ส  งเสร ิมและสน ับสน ุนให  บ ุคลากรท ุกระด ับเข  าร  วมอบรม 
คุ ณ ธรรม จ ร ิยธรรม และส งเส ริ มการปฏิ  บั ติ ตาม  
จรรยาบรรณ 

งานอ านวยการ 
ทุกสายงาน 

 กิจกรรมมอบนโยบายในการก าหนดมาตรฐานการ  
ปฏิบัติงานในการสร างมาตรฐานความโปร งใส 

-การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความ 
โปร งใสในการท างานของผู ปฏิบัติทุกระดับชั้น 
-เสริมสร างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร  
สน.หนองแขม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

งานอ านวยการ 
ทุกสายงาน 

2.บูรณาการการท างานของหน วยงานรวมทั้ง 
พัฒนาเคร อข ายในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
-การแสดงเจตจ านงในการต อต านการทุจริต 
ของผู บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต อต านการทุจริตของผู บริหาร 
สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

-ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด วยความซ ่อสัตย สุจริต 
-ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร งใสในการ  
ด าเนินงาน 
-จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริต 
-ประกาศใช แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

งานอ านวยการ 



 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้ร บผิดชอบ 
-สร างความโปร งใสในการปฏิบัติราชการ โครงการเผยแพร ข อมูลข าวสารด านการจัดซ ้อ-จัดจ าง -รวบรวมข  อม ูลกระบวนการจ ัดหาพ ัสด ุ เพ    อจ ัดทำการ 

ประกาศ 
-รายงานผลการจัดซ ้อจัดจ างประจ าปี 
-น าส  งประกาศไปเผยแพร  ประชาส ัมพ ันธ  ตามช  องทางการ 
ประชาสัมพันธ ของ สน.หนองแขม 

งานอ านวยการ 

 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ ายตามข อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ ายประจ าปี 

-รับโอนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
-จัดท าทะเบียนคุมการเบิก 
-การเปิดเผยข อมูลข าวสารของสถานีฯ ให ประชาชนและ 
บุคคลทั่วไปได รับทราบโดยทั่วกัน 

งานอ านวยการ 

 โครงการประเมินความพ  งพอใจของผู รับบริการ -เผยแพร ข อมูลข าวสารในช องทางท่ีเป็นการอ านวยความ 
สะดวกแก ประชาชน 
-ตั  งศ ูนย  ข  อม ูลข  าวสารของสถานี ม ี เจ  าหน  าที  ให  บร ิการ 
ประจ าและให แระชาชนส บค นได เอง 
-ประกาศผ านเว บไซด ที่มีข อมูลผลการด าเนินงานของสถานี 

งานสอบสวน 
งานอ านวยการ 

 ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเร ่องร องทุกข /ร องเรียน -จัดท าขั้นตอนกระบวนการและช องทางในการรับเร ่องร อง 
ทุกข /ร องเรียน/ร องเรียน และแรแจ งเบาะแสการทุจริต 
-ตู รับฟังความคิดเห นติดตั้งไว  ณ สถานีต ารวจ 
-ผ  านเว  บไซด  สถาน ีตำรวจนครบาลหนองแขม ห ัวข  อ  
ช  องทางการแจ งเร ่องร องเรียน/เสนอแนะ/ติดต อสอบถาม 

งานอ านวยการ 

 มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน -จ ัดทำคู  ม  อสำหร ับประชาชนแสดงข  อม ู ล ท่ีเกีย่ วก ับ 
หลักเกณฑ  วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา หร อหลักฐานที่ใช  
ประกอบค าขอ 
-ประชาสัมพันธ คู ม อส าหรับบริการประชาชนให รับทราบ 
-ใช  ระบบโปรแกรมคอมพ ิวเตอร  ในการเพ ิ  มประส ิทธ ิภาพ 

ทุกสายงาน 



 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้ร บผิดชอบ 
  การปฏิบัติงาน โปร งใส และได มาตรฐาน 

-จัดท าแบบประเม ินผลความพ  งพอใจของผู มาขอรับริการ 
 

-มาตรการการใช ดุลพินิจและใช อ านาจหน าที่ 
ให เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ านเม อง ที่
ดี 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ -ประชุมปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ตามค ู ม อส าหรับประชาน 
-จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการและประกาศให ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
-ต ิดตามประเม ินผลโครงการลดขั  นตอนและระยะเวลาการ 
ให บริการเพ ่อน าจุดบกพร องมาปรบปรุงแก ไข 

งานสอบสวน 
งานอ านวยการ 

-การเชิดชูเกียรติแก บุคคลในการประพฤติ 
ปฏิบัติตนให เป็นที่ประจักษ  

โครงการยกย  องเช ิดช ูเก ียรต ิบ ุคคที  ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนให  
เป็นที่ประจักษ  

-จัดประชุมชี้แจงแนวทางเพ ่อสร างมาตรการร วมกันใน 
การก าหนดหลักเกณฑ การพิจารณาในการคัดเล อก 
-คัดเล อกและประกาศยกย องบุคคล 
-ม ีการเผยแพร  ประชาส ัมพ ันธ  ยกย  องเช ิดช ูเก ียรต ิบ ุคคลท่ี 
ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนให  เป  นที  ประจ ักษ  ผ  านทางส   อช  องทาง 
ต างๆ 

ทุกสายงาน 

-มาตรการจัดการในกรณีได ทราบหร อรับ 
แจ งหร อตรวจสอบพบการทุจริต 

กิจกรรม การจัดท าข อตกลงการปฏิบัติราชการของสถานี 
ต ารวจนครบาลหนองแขม 

-สร างความเข มแข งและบูรณาการความร วมม อระหว าง 
ภาคีเคร อข ายหน วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกและประชาชนใน 
การต อต านการทุจริต 
-พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค ความรู  
มีการถ ายทอดความรู แก บุคลากรในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

งานป้องกัน 
ปราบปราม 

 มาตรการ”ดำเน ินการเกี  ยวก ับเร   องร  องเร ียน” กรณี 
ประชาชนกล าวหาเจ าหน าที่ว าทุจริตและปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน าที่โดยมิชอบ 

-ก าหนดช องทางการร องเรียน แจ งเบาะแสข อมูลเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติม ิชอบ 
-ก าหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการพิจารณาเร ่อง 
ร องเรียนว ามีมูลและเข าองค ประกอบความผิดการทุจริต 
หร อไม  

งานส บสวน 



 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้ร บผิดชอบ 
  -แต งตั้งคณะกรรมการสอบข อเท จจริง กรณมีีเจ าหน าที ่

ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน าที่โดยมิชอบ 
-ด าเนินการทางวินัย 
-ต ิดตาม ตรวจสอบผู  กระทำผ ิดของเจ  าหน  าที  โดยเจตนา 
ทุจริต โดยให ประชาชนมีส วนร วมในการแจ งเบาะแสนใน 
เว บไชด  
-แจ งผลการพิจารณาให ผู ร องเรียนทราบผลและความ 
ค บหน าของการด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

3.เสริมสร างความแข  งแกร งแก หน วยงาน 
ต อต านการทุจริต 
-การส งเสริมบทบาทและการมีส วนร วมของ 
ภาคประชาชน 

กิจกรรม “การเผยแพร ข อมูลข าวสารด านการเงิน การ 
คล ัง พ ัสดุ และการร ับเร   องร  องเร ียนเกี  ยวก ับการเง ินการ 
คลัง” 

-รวบรวมข อมูลข าวสารด านการเงิน การคลัง การจัดหา พัสดุ
เพ ่อเผยแพร ให ประชาชนรับทราบ 
-ส ารวจความพ งพอใจของประชาชนที่มาใช บริการ 
-น าส  งประกาศไปเผยแพร  ประชาส ัมพ ันธ  ตามช  องทางการ 
ประชาสัมพันธ ของ สน.หนองแขม 

งานอ านวยการ 

-จัดให มีและเผยแพร ข อมูลข าวสารในช องทาง ที่
เป็นการอ านวยความสะดวกแก ประชาชนได  มี
ส วนร วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม 
อ านาจหน าที่ 

กิจกรรม”จัดให มีช องทางที่ประชาชนเข าถ งข อมูลข าวสาร 
ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

-จ ัดให  ม ีและเผยแพร  ข  อม ูลข  าวสารในช  องทางที  เป  นการ 
อ านวยความสะดวกแก ประชาขน 
-จัดส งเอกสารเผยแพร รายงานประจ าปี 
-ประกาศผ านเว บไซด /เฟสบุ๊ค ของ สน.หนองแขม 

ทุกสายงาน 

-การรับฟังความคิดเห นการรับและ 
ตอบสนองเร ่องร องเรยีน/ร องทุกข ของ 
ประชาชน 

จ ัดตั  งศ ูนย  ร ับเร ่องราวร  องท ุกข  ของสถาน ีตำรวจนครบาล
หนองแขม 

-ประช ุมค ัดเล  อกแต  งตั  งเจ  าหน  าที  ในการร ับเร   องร  องท ุกข  
และตอบค าถาม 
-พัฒนาระบบการก ากับติดตามตรวจสอบ ให มีประสิทธิภาพ 

งานป้องกันฯ 
งานอ านวยการ 



 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้ร บผิดชอบ 
-การส งเสริมให ประชาชนมีส วนร วมบริหาร 
กิจการของสถานีต ารวจ 

โครงการ กต.ตร.พบประชาชน - ร  วมประช ุมตรวจสอบและต ิดตามการปฏ ิบ ัต ิหน  าที  ของ 
ต ารวจทุกสายงาน 
-ร วมกันพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของ กต.ตร. เพ ่อตรวจ 
เยี่ยมประชาชนในชุมชนร วมกับเจ าหน าที่ต ารวจ 
- ต ิดตามการปฏ ิบ ัต ิงานรายโครงการ ก ิจกรรม มาว ิเคราะห  
ปรับปรุงแก ไข 

ทุกสายงาน 

 โครงการ Smart Safety Zone 4.0 -เสนอขออนุมัติโครงการ Smart Safety Zone 4.0 
-จัดตั้งภาคีเคร อข ายป้องกันอาชญากรรมในพ ้นที่ 
-ให ภาคีเคร อข ายได เข ามามีส วนร วมในการวิเคราะห สภาพ 
พ ้นที่และคัดเล อกพ ้นที่ร วมโครงการ 
-นำเทคโนโลย ีหร  อนว ัตกรรมต  างๆ ที  ท ันสม ัยมาใช  เป  น 
เคร ่องม อในการขับเคล ่อนการแก ไขปัญหาอาชญากรรมใน 
พ ้นที่ 

งานป้องกัน 
ปราบปราม 

4.สร างบุคลากกรม ออาชีพป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
-การเสริมสร างและปรับปรุงกลไกในการ 

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสถานีต ารวจ 
-มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุม 
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน 
ก าหนด 

โครงการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี -ประชุม ชี้แจงแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 
-แต งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการปฏิบัติราชการจากทุก 
สายงาน 
-เผยแพร  ข  อม ูลแผนการปฏ ิบ ัต ิราชการลงเว  ปไชด  เพ    อ 
เผยแพร ให ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 

ทุกสายงาน 

-การสนับสนุนให ภาคประชาชนมีส วนร วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติหร อการบริหารราชการ 
ตามช องทางที่สามารถด าเนินการได  

กิจกรรมการมีส วนร วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การรับ การจ าย และการใช ประโยชน ทรัพย สินของสถานี 
ต ารวจ 

-คัดเล อกตัวแทนชุมชนเพ ่อเป็นคณะกรรมการ 
-จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ ่นๆ โดยเปิดเผยเพ ่อให  
ประชาชนทราบ 

งานอ านวยการ 



 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้ร บผิดชอบ 
  -สรุปผลการรับ จ ายของสถานีต ารวจ ให ประชาชนทราบ 

ทางช องทางต างๆ เช น ทางเว บไซต  
-เป ิดโอกาสให  ประชาชนสอบถามข  อสงส ัยเกี  ยวก ับรายงาน 
ทางการเงิน 

 

-การมีส วนร วมของชุมชนและบูรณาการทุก 
ภาคส วนเพ ่อต อต านการทุจริต 

ส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
ก ากับดูแลและรวมเป็นคณะกรรมการจัดซ ้อ/จัดจ าง 

-ค ัดเล  อกต ัวแทนประชาชนจากช ุมชน เพ    อเล  อกต ัวแทนเข  า 
ร วมเป็นคณะกรรมการ 
-จัดท าค าสั่งแต งตั้งคณะกรรมการ 
-จัดประชุมให ความรู ความเข าใจแก คณะกรรมการ เม ่อ ได รับ
การจัดสรรงบประมาณ การเบิก-จ าย 
-รายงานผลการด าเนินการให ประชาชนทราบทุกขั้นตอน 
ผ านทางเว บไซต  

งานอ านวยการ 



แนวทำงและมำตรกำรป้องก นปรำบปรำมกำรทุจริต 

สถานีต ารวจนครบาลหนองแขมได ก าหนดให การป้องกันปราบปรามการทุจริต โดให ข าราชการต ารวจทุก 
นายต  องนำไปปฏิบ ัต ิเพ    อให  ม ีการแก  ไขและป  องก ันป ัญหาการท ุจร ิต คอร  รัปชั  นให  เห  นผลเป  นร ูปธรรมโดยม ีกรอบ 
แนวทางส าคัญในการด าเนินงานค อ 

๑ ให ทุกสายงานก าาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส งเสริมการม ีส วนร วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ  ่อสกัดกั้น มิให เก ิดการทุจริตและประพฤติม ิชอบ 

๒ การบ ังค ับใช  มาตรการทางว ิน ัยมาตรการทางการปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย  าง เฉ ียบขาด 
และรวดเร  วก ับข  าราชการและเจ  าหน  าท่ีในส ังก ัดฯ ท่ีกระทำการหร  อเกี  ยวข  องก ับการท ุจร ิตและประพฤต ิมิชอบท้ัง 
ในฐานะตัวการผู ใช หร อผู สนับสนุน 

๓ การควบค ุมกำก ับด ูแลการดำเน ินการจ ัดซ ้อจ ัดจ  างของส  วนราชการให  เป  นไปตาม บทบ ัญญ ัต ิแห  ง 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย าง เคร งครัด 

4 การให  ประชาชนเข  าถ  งบร ิการสาธารณะได  รวดเร  วประหย ัดสะดวกทำขั  นตอนที  แน  นอน ระยะเวลา 
ด าเนินการที่รวดเร ว 

5 การให ประชาชนผู รับบริการประเมินระดับความเช ่อถ อความพ งพอใจ 
6 การปลูกฝังค านิยมคุณธรรมจริยธรรมความซ ่อสัตย สุจริตให กับเจ าหน าที่ในสังกัด 
7 การสน ับสน ุนและส  งเสร ิมให  เก ิดภาคีเคร อข  ายต  างๆเพ    อร  วมสอดส  องเฝ  าระวังตรวจสอบ เจ  าหน าท่ีใน 

สังกัดฯ เพ ่อต อต านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องก นและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะท่ีั๓ั(พ.ัศ.ั๒๕๖๐-๒๕๖๔)ัได แก  
๑ สร างสังคมท่ีไม ทนต อการทุจริตประชาชนไม กระท าการทุจริตและไม เพิกเฉยต อการทุจริต 
๒ บรูณาการการท างานของหน วยงานในการต อต านการทุจริตและพัฒนาเคร อข าย 
๓ การพัฒนาระบบบริหารเคร ่องม อในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / การเสริมสร างองค ความรู  

ด านการต อต านการทุจริตให กับบุคลากรทุกภาคส วน 

ยุทธศำสตร์ชำติัระยะั๒๐ัปี(พ.ศ.ั๒๕๖๐-๒๕๘๐)ัได้แก่ 
1.เป  าหมายการพ ัฒนาประเทศ ค  อ ประเทศชาต ิมั  นคง ประชาชนม ีความส ุข เศรษฐก ิจ พ ัฒนาอย  าง 

ต  อเน   อง ส ังคมเป  นธรรม ฐานทร ัพยากรธรรมชาต ิยั  งย  น” โดยยกระด ับศ ักยภาพของประเทศ ในหลากหลายม ิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช วงวัยให เป็นคนดีเก ง และมีคุณภาพ สร างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม 
สร างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล อม และมีภาครัฐของประชาชน เพ ่อประชาชน 
และประโยชน ส วนรวม 

๒ ยุทธศาสตร ชาติด านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน ส วนรวม ตอบสนอง ความต องการของ 

ประชาชนได อย างสะดวก รวดเร ว โปร งใส 
4 ภาครัฐมีขนาดที่เล กลง พร อมปรับตัวให ทันต อการเปลี่ยนแปลง 
5 ภาครัฐมีความโปร งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติม ิชอบ 
๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ ่อประโยชน ต อส วนรวมของประเทศ 

 
 


