
 

 

 

 

 
 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สน.หนองแขม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓5 9124 
ที ่๐๐๑๕.(บก.น.๖)๔/- วันที่ 1 เมษายน  2565 
เรื่อง รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

เรียน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 
 

ตามท่ี สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม มีภารกิจเรื่องการรายงานงานประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในต ัวช ี้ว ัดท ี ่ 10 การป้องก ันการ 
ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ ื ่อป ้องก ันการทุจร ิต ข้อท่ี 40 รายงานการก าก ับต ิดตามการดำเน ินการ 
ป้องกันการทุจริตการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก นั้น 

บัดนี้ งานอ านวยการการ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 
รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศแนบท้ายนี้ 

 
 
 

พันต ารวจตรี   
                      ( วัลลภ เบี้ยวบังเกิด ) 
สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม



 
 
 

ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 
เรื่อง รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

( รอบ 6 เดือนแรก )  ของ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 
 

************************** 
 

ตามท่ี สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  2565  ในตัวช ี้วัดที่ 10 การป้องก ันการทุจริต ต ัวชี ้ว ัด 
ย่อยท ี ่ 10.1 การด าเนินการเพ ื่อป ้องก ันการท ุจริต ข ้อ O40 รายงานการก าก ับต ิดตามการด าเนินการป ้องก ันการ 
ทุจริตการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก นั้น 

บัดนี ้สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 ) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

 

พันต ารวจเอก   
( อภิชาติ ทองจันดี ) 

                                                                ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 



 
 
 
 

แบบรายงานติดตามความก้าวหนา้ตามแผนปฏบิ ัติการป้องก ันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยในการต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน  

ปัญหา/อุปสรรค ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และ 
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 

-รณรงค ์ ส ่งเสริมและปลูกฝ ังค ุณธรรมจร ิยธรรมใน 
การด าเนินงานเพ่ือสร้างจิตส านึกในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน 
หน่วยงาน 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วม 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณ 

12,000.-   
 

  - 

กิจกรรมมอบนโยบายในการก าหนด 
มาตรฐานการปฏิบัติงานในการสร้าง 
มาตรฐานความโปร่งใส 

-การกำหนดนโยบายที ่ช ัดเจนเก ี ่ยวก ับมาตรฐาน 
ความโปร่งใสในการท างานของผู้ปฏิบัติทุกระดับชั้น 
-เสริมสร้างสมรรถนะและข ีดความสามารถของ 
บุคลากรสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ในการ
ป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต 

-    - 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ  
ปัญหา/อุปสรรค ด าเนินการ 

แล้ว 
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต ของ
ผู้บริหาร สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

-ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
-ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน 
-จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
-ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริต 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

-    - 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือ 
จัดท าการประกาศ 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
-น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตาม 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สน.หนองแขม 

-    - 

กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

-รับโอนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
-จัดท าทะเบียนคุมการเบิก 
-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีฯ ให้ 
ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่ว 
กัน 

-    - 



 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ  
ปัญหา/อุปสรรค ด าเนินการ 

แล้ว 
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
โครงการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ 

-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการ 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
-ต ั้งศ ูนย์ข ้อม ูลข ่าวสารของสถาน ี ม ีเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการประจ าและให้แระชาชนสืบค้นได้ 
เอง 
-ประกาศผ่านเว็บไซด์ที่มี ข้อมูลผลการ  
ด าเนินงานของสถานี 

-    - 

ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องทุกข์/ 
ร้องเรียน 

-จัดท าข ั้นตอนกระบวนการและช ่องทางใน 
การรับเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน/ร้องเรยีน และ 
แรแจ้งเบาะแสการทุจริต 
-ตู้รับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ สถานีต ารวจ 
-ผ ่านเว ็บไซด์สถาน ีตำรวจนครบาลหนอง
แขม หัวข้อช่องทางการแจ้ง เรื่อง
ร้องเรียน/เสนอแนะ/ติดต่อสอบถาม 

-    - 

มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ 
ประชาชน 

-จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนแสดงข้อมูลที่ 
เ ก ี่ ย วก ับหลั ก เกณฑ์  ว  ิ ธ  ี การ  ข  ั้ นตอน 
ระยะเวลา หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
-ประชาสัมพ ันธ ์ค ู่ม ือสำหรับบริการประชาชน 
ให้รับทราบ 
-ใช ้ระบบโปรแกรมคอมพ ิวเตอร ์ ในการเพ ิ ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โปร่งใส และได้ 
มาตรฐาน 

-    - 



 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ  
ปัญหา/อุปสรรค ด าเนินการ 

แล้ว 
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
 -จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มา 

ขอรับริการ 
     

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ 
ราชการ 

-ประช ุมปรับปรุงข ั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ ตามค ู่มือส าหรับประชาน 
-จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลด 
ระยะเวลาการปฏ ิบัต ิราชการและประกาศให้ 
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
-ติดตามประเมินผลโครงการลดข ั้นตอนและ 
ระยะเวลาการให้บริการเพ่ือน าจุดบกพร่องมา 
ปรบปรุงแก้ไข 

-    - 

โครงการยกย่องเชดิชูเกียรติบุคคท่ีประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

-จัดประชุมชี้แจงแนวทางเพ่ือสร้างมาตรการ 
ร่วมกันในการก าหนัดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ในการคัดเลือก 
-คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล 
-ม ีการเผยแพร ่ ประชาสัมพ ันธ ์ยกย ่องเช ิดชู 
เกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ 

-    - 

กิจกรรม การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ
ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

-สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความ 
ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกและประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริต 

-    - 



 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ  
ปัญหา/อุปสรรค ด าเนินการ 

แล้ว 
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
 -พ ัฒนาระบบการป้องก ันการท ุจริต และ 

จัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่ 
บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 

     

มาตรการ”ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
กรณีประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทุจริต 
และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ 
ชอบ 

-ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-ก าหนดหล ักเกณฑ ์และแนวทางในการ 
พิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า  
องค์ประกอบความผิดการทุจริตหรือไม่ 
-แต ่งต ั้งคณะกรรมการสอบข ้อเท ็จจร ิง กรณ  มี 
เจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม 
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
-ด าเนินการทางวินัย 
-ติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดของเจ้าหน้าที่ 
โดยเจตนาทุจริต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการแจ้งเบาะแสในเว็บไชด์ 
-แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผล 
และความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

-    - 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หนว่ยงานต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

งบประมาณ 
ผลการด าเนินการ  

ปัญหา/อุปสรรค ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน 
การเงิน การคลัง พัสดุ และการรับเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
การจัดหาพัสดุเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน 
รับทราบ 
-ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้ 
บริการ 
-นำส่งประกาศไปเผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ์ 
ตามช ่องทางการประชาส ัมพ ันธ ์ของ สถานี 
ต ารวจนครบาลหนองแขม 

-    - 

กิจกรรม”จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถ ึง 
ข้อมูลข่าวสารของสถานีต ารวจนครบาลบาง 
รัก” 

-จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน 
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาขน 
-จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
-ประกาศผ่านเว็บไซด์/เฟสบุ ค ของสถานีฯ 

-    - 

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสถานี ต ารวจ
นครบาลหนองแขม 

-ประชุมคัดเลือกแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับ 
เรื่องร้องทุกข์และตอบค าถาม 
-พัฒนาระบบการก ากับติดตามตรวจสอบ ให้
มีประสิทธิภาพ 

-    - 



 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ  
ปัญหา/อุปสรรค ด าเนินการ 

แล้ว 
ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ไม่ได้ 

ด าเนินการ 
โครงการ กต.ตร.พบประชาชน - ร่วมประชุมตรวจสอบและติดตามการ 

ปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจทุกสายงาน 
-ร่วมก ันพ ิจารณาแผนการปฏิบัต ิงานของ 
กต.ตร. เพ่ือตรวจเยี่ยมประชาชนในชุมชน 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
- ติดตามการปฏิบัติงานรายโครงการ  
กิจกรรม มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข 

-    - 

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 -เสนอขออนุม ัติโครงการ Smart Safety 
Zone 4.0 
-จัดตั้งภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมใน 
พ้ืนท่ี 
-ให้ภาค ีเครือข ่ายได ้เข ้ามาม ีส่วนร่วมในการ 
วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และคัดเลือกพ้ืนที่ร่วม 
โครงการ 
-น าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที ่
ท ันสม ัยมาใช ้เป ็นเคร ื่องม ือในการข ับเคล ื ่อน 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

-    - 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างบคุลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

งบประมาณ 
ผลการด าเนินการ  

ปัญหา/อุปสรรค ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 

-ประช ุม  ช  ี้ แจงแนวทางในการจ ัดทำ 
แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี 
-แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการปฏิบัติ 
ราชการจากทุกสายงาน 
-เผยแพร่ข้อมูลแผนการปฏิบัติราชการ  
ลงเว็ปไชด์เ พ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน 
รับทราบโดยทั่วกันเพื่อให้ประชาชนทราบ 

-    - 

กิจกรรมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ 
ประโยชน์ทรัพย์สินของสถานีต ารวจ 

-สรุปผลการรับ จ่ายของสถาน ีตำรวจ ให้ 
ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง 
เว็บไซต์ 
-เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัย 
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

-     

ส่งเสริมการม ีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบ ก ากับดูแลและรวมเป็น 
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

-คัดเลือกตัวแทนประชาชนจากชุมชน เพ่ือ 
เลือกตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่  
คณะกรรมการ  เม ื่ อได้รับการจ ัดสรร 
งบประมาณ การเบิก-จ่าย 
-รายงานผลการด าเนินการให้ประชาชน 
ทราบทุกขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ 

-      - 

 
 
 


