มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ 2565
สถานีตารวจนครบาลหนองแขม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
ตามทีน่ กั งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้ร่วมกับสานักงานตารวจ
แห่ งชาติในการขยายการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity
ลงสู่ “สถานี (ITA :and Transparency Assessmentตารวจนครบาล” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในฐานะหน่วยงาน
ในสังกัดของกองบัญชาการตารวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการบริการ ประชาชนในเขตพ้นที่
เพ่อสะท้ อนให้เหนถึงบทบาทและความสาคัญ ของการบริหารราชการของสถานีตารวจ นครบาล และเกิดกลไกการ
มีส่วนร่วมและการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการในเขตพ้นที่กรุงเทพมหานคร ควบคู่ไปกับ การประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency
Assessment: (ITA ของสถานี ตารวจนครบาล จึ งมีความจำเป นอย่ างยิ่งที่จะต้ องมีการพั ฒ นา ระบบการบริหาร
ราชการ การให้บริการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานี ตำรวจ นคร
บาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้
1. การชีแ้ จงและให ข อม ลเกี่ยวก บการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการดำเนิ น งาน
ของหน่ ว ยงานภาคร ฐ ( :Integrity and Transparency Assessment (ITA ของสถานี ตารวจ นคร
บาลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่เจาหนาที่ตำรวจ
เพ่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเปนไปด้วยความ เรียบร้อย
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ของ (ITA
สถานีตำรวจนครบาล ตาม คาสง่ สถานีตารวจนครบาลหนองแขม ที่ 162/2564 เร่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนิน การในการขับ เคล่อนและกำกับ ติ ดตามการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ของสถานี (ITA : Integrity & Transparency Assessmentตารวจนครบาล หนองแขม ลงวันที่
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คาสั่ง สถานีตารวจนครบาลหนองแขมีที่ 162/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ เนินการในการขับเคลื่อนและกากับติดตามการประเมินคุณธรรมีและ
ความโปร่งใสในการดีาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrityี&ีTransparencyีAssessment)
ีของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
ตามที่ประธานกรรมการปีองกีันและปราบปรามการทีุจรีิตแห่งชาติมอบหมายใหีสานักประเมีินี
คีุณธรรมและีความโปรี่งใสีศีกษาแนวทางและหารีือกีับสีานีักงานตำรวจแหี่งชาติีในการขยายการประเมีินีคีุณธรรมและ
ความโปรี่งใสีในการีดำเนินงานของหน่วยงานภาครีัฐี(Integrityี&ีTransparencyีAssessmentี:IีTA)ีลงสูี่ “สถานตารวจนคร
บาล”ีเพื่อใหเกิดกลไกีการมีสี่วนรี่วมและเกีิดการปีองกีันการทีุจรีิตีในเชีิงพืีนท่เีขตกรีุงเทพมหานครีอยี่างเปีนรีูปธรรมท่ี
ชีัดเจนี ทัีงนี้ สานีักงานตำรวจีแหี่ง ชาติี ไดีเหีนชอบและรีับี ดาเนีิน การตามท่ีสานีัก งานคณะกรรมการปีองกีัน และ
ปราบปรามการทีุจ รีิต แหี่ง ชาตีิเ สนอี โดยผูีบีัญชาการี ตารวจแหี่งชาติี ไดีมอบหมายใหีกองบีัญชาการี ตารวจนคร
บาลี กาหนดผูีท่ีรัีบผีิดชอบท่ีชีัดเจนี ในการเปีนี ศูนย์กลางในการประสานงานสถานตารวจนครบาลีรวมถงส่งเสริมและ
กากับติดตามอย่างต่อเนื่องี รวมทั้งี มอบหมายใหผูกากับการี สถานตารวจนครบาลี รับนโยบายในการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความีโปร่งใสในการดาเนินงานีของหน่วยงานภาครัฐี(Integrityี&ี TransparencyีAssessmentี:ี (ITAี
ของสถานตารวจนครบาลี และใหีมีการกาหนดผูีรีับ ผีิด ชอบการประเมีินี ท่ชัดเจนทั้งในดานของกระบวนการประเมินี
และีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนนั้น
เพื่อใหการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเป็นไปดวยความเร ยบรอย
บรรลีุี เป้าหมายท่กำหนดไวจงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในการขับเคลื่อนและกากับติดตามการี ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสีในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครีัฐี(IntegrityีTransparencyี&ีAssessmentี:ี(ITAีของสถานตารวจนครบาลี
ดังน้

1.ีีีพันตารวจเอกีอภิชาติีทองจันด
ประธานคณะทางานี
ผูกากับการสถานตารวจนครบาลหนองแขม
2.ีีีพันตารวจโทีพลวัตีโพธิ์ฉัตร
คณะทางาน
รองผูกากับการป้องกันปราบปรามสถานตารวจนครบาลหนองแขม
3.ีีีพันตารวจโทีวิชิตีสวัสดี
คณะทางาน
รองผูกากับการ(สอบสวน)สถานตารวจนครบาลหนองแขม
4ีพันตารวจโทีเหมรัศมิ์ีพรนาคสอนโกษา
คณะทางาน
รองผูกากับการสืบสวนสถานตารวจนครบาลหนองแขม
5.ีีพันตารวจโทีณรรฐพงษ์ีมัคเจริญ
คณะทางาน
สารวัตรจราจรสถานตารวจนครบาลหนองแขม
6.พันตารวจตรีวัลลภีเบ้ยวบังเกิดี
เลขานุการ
สารวัตรธุรการสถานตารวจนครบาลหนองแขม
ี

7ีรอยตารวจเอกหญิงีชมภัสสรีสุขโข ผูช่วยเลขานุการ
รองสารวัตร(อานวยการ)ีสถานตารวจนครบาลหนองแขม
8ดาบตารวจ สมบัติ ใบบัว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บังคับหมู่(ป้องกันปราบปรามสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
9 สิบตารวจโท ภัทรวุฒิ ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
บังคับหมู่(ป้องกันปราบปรามสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:(ITA องสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ 2565
- กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เปนไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดและ เป็นไป
ตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
…/ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาล
ผลักดันให้สถานีตารวจนครบาลปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรอการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม กองบังคับการตารวจนครบาล 6 กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล ท าหน้าทีด่ าเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กาหนด
- สารวัตรอ านวยการ สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
รวบรวมผลการปฏิบตั ิพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ทราบตามกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสรจสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่
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พันตำรวจเอก
( อภิชาติ ทองจันดี)
ผู้กากับการสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

.2 การศกษาและวิเคราะหกรอบการประเมิ น และประเดนที่สถานีตำรวจนครบาลหนอง
แขม ตองปรบปรุงและพฒนาโดยเร่งด่วน
สถานตี ำรวจนครบาลหนองแขม ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะหกรอบการประเมิน

และประเดนที่สถานี
ตำรวจ นครบาลต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้ อมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานี
ตำรวจ นครบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้
ตวชี้วดการประเมิน ITA

ประเดนที่ตองปรบปรุงและพฒนาโดยเร่งด่วน

แบบวดการรบรของผมีส่วนไดส่วนเสียภายใน
1 การปฏิบัติหน้าที่

1. มาตรฐาน มี ค วามโปร่ ง ใส ปฏิ บั ติ ง านหร อดำเนิ น การ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้ องเป นไปอย่ างเท่ า เทีย มกัน ไม่ว่าจะเป นผู้ ม าติ ด ต่ อ
ทั่วไปหรอผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
2 การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เตมความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
3 พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรอประโยชนอ่น ๆ
ของบุคลากรอ่นในหน่วยงาน แลกกับการปฏิบัติหน้าที่
และในกรณี ช่ ว งเทศกาลหร อวาระสา คัญต่างๆ ตาม
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี หร อ กรณี ก ารให้ เ งิ น
ทรัพยสิน หร อประโยชน อ่น ๆ ต่ อ บุ ค คลภายนอก
ซึ่งถอเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน

2 การใช้งบประมาณ

1

การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เปนไปตามวัตถุประสงค และไม่เอ้อ
ประโยชนแก่ตนเองหรอพวกพ้อง รวมถึงการเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเร่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่
าวั ส ดุ อุ ปกรณ ห ร อ ค่ า เ ดิ นทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซ้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
2. การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรภายในมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

ตวชี้วดการประเมิน ITA
3 การใช้อำนาจ

ประเดนที่ตองปรบปรุงและพฒนาโดยเร่งด่วน
1 การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานการ
คัดเลอกบุคลากรเพ่อให้สิทธิประโยชนต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลอกปฏิบัติ
2 การใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัว ของ
ผู้บังคับบัญชาหรอทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3 การประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล ที่อาจ
เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซ้อขายตำแหน่ง หรอการเอ้อ
ผลประโยชนให้กลุ่มหรอพวกพ้อง

4 การใช้ทรัพยสินของราชการ

1
การนำทรัพยสินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรอนาไปให้ผู้อ่น
2. การขอยมทรั พยสินของราชการ ทั้งการย มโดยบุคลากร
ภายใน และการยมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึง่ จะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
3. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยสินของราชการ
ที่ถู ก ต้ อง เพ่อเผยแพร่ ใ ห้ บุ ค ลากรภายในได้ รั บ ทราบและนำไป
ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำ กับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพยสินของราชการของหน่วยงาน

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

1 การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2 จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพ่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึง
การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องทำ ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรอไม่มีเลย
3 สร้างความเช่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเม่อ
พบเหนการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
4 สร้างกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพ่อป้องกัน
การทุจริต
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แบบวดการรบรของผมีส่วนไดส่วนเสียภายนอก
6 คุณภาพการดำเนินงาน

7

ประสิทธิภาพการส่อสาร

8 การปรับปรุงระบบการทางาน

1 การรับรู้ของผู้มารับบริการ ต่อคุณภาพการดำเนินงาน ใน
ประเดนที่เกี่ยวข้องกับการการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลอกปฏิบัติ
2. การให้ ข้ อ มู ล เกีย่ วกั บ การดำเนิ น การให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยงานแก่ รับ บริ การ ผู้มาติด ต่ อ หร อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ า ง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรอบิดเบอนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรม
3 การถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรอประโยชน
อ่นๆ เพ่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
4 การบริหารงานและการดำ เนินงานในภาพรวม ที่จะต้อง
คำนึงถึงประโยชนของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้อ
ประโยชนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1. การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานในเร่อ งต่ า งๆต่ อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
ไม่ ซั บ ซ้ อ น
โดยข้ อ มู ล ที่เ ผยแพร่ จ ะต้ อ งครบถ้ ว นและเป น
ปัจจุบั น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนิน งานของหน่ ว ยงานและ
ข้อมูล ที่ส าธารณชนควรรั บ ทราบ รวมถึงการจั ด ให้ มีช่ องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชม
หรอความคิดเหนเกีย่ วกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการ
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
2. การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการส่อสารกับ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน ของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพ่อให้เกิดความสะดวกรวดเรวมากยิ่งขึ้น
2 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริ การหร อผู้มาติด ต่ อ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย
3 การให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น
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แบบตรวจการเปิดเผยขอมลสาธารณะ
9 การเปิดเผยข้อมูล

10 การป้องกันการทุจริต

การเผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซตของสถานีตำรวจนครบาลหนอง
แขม ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ประเดน 5 ได้แก่
1 ข้อมูลพ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ
และการปฏิสัมพันธข้อมูล
2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำ ปี และการจัดซ้อจัดจ้างหรอการจัดหาพัสดุ
4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเร่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด การมี
ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเดนข้างต้น แสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
1 การดำเนินการเพ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่อการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
2 มาตรการภายในเพ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ
ภายในเพ่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเดนข้างต้นแสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผล
การประเมินเพ่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

พันตำรวจเอก
(อภิชาติ ทองจันดี )

ผู้กากับการสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

3 การกำ หนดมาตรการ/กิจกรรม
ในการเตรียมความพรอมรบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครฐ สถานีตารวจนครบาลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถานีตารวจนครบาลหนองแขม ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการดำเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
:Assessment (ITA ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้
มาตรการ/กิจกรรม
1 การปฏิบัติหน้าที่

ข้นตอนหรือวิธีการ
1การจัดทาแผนยุทธศาสตรสถานี
ตำ รวจนครบาล หนองแขม เพ่ อ ใ ห้
เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดได้ทราบ
ทิ ศ ทางและกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ โดยตั้งคณะทางานจัดทา
ยุทธศาสตรสถานีตารวจนครหนองแขม
มี ผู้กากับการ เป็นหัวหน้าคณะทางาน
รองผู้กากับการ(หัวหน้างาน) ทุกสาย
งาน เป็ น คณะทางาน รวบรวม
วเิ ค ร า ะ ห แ ล ะ จ ัด ทำ แ ผ น ใ ห้
สอดคล้องกับยุทธศาสตรสา นักงาน
ตำรวจ แห่งชาติ

ผรบผดิ ชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ

1 ค ณ ะ ทำ ง า น ปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตรสถานี เป็นต้นไป
ตารวจนครบาล
หนองแขม

2 งานอานวยการ
ประกาศแผนและ
เผยแพร่ให้ข้าราช
ตำร ว จ ใ น สั งกั ด
รับทราบ

การก ากบ/ติดตามผล
ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

3ผู้กำกับการ
ประเมิน และ
ติดตามผล

2 การจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
1ผู้กำกับการ
ปีงบประมาณ 2565
ประจาปี กาหนดโครงการ กิจกรรม หรอ 2รองผู้กำกับการ
เป็นต้นไป
การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับ (หัวหน้างาน)
ยุทธศาสตรสถานีตำรวจนครบาลหนอง
3งานอำนวยการ
แขม
รวบรวม ประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่ กัน

ใ ห้ ร อ ง ผู้ กำ กั บ ก า ร
(หั ว หน้ า งาน) กากับ
ติ ด ต า ม ดู แ ล ก า ร
ดำเนินการในสายงาน
ตนเองให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ

3รวบรวมระเบียบคำสั่ง ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ให้ข้าราชการตารวจ
ในสังกัดยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่

ให้สารวัตรอานวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาล

1. หั วห น้าแ ต่ละ ปีงบประมาณ 2565
สายงาน รวบรวม จั เป็นต้นไป
ด ทำข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวกับตามสาย
งาน
2งานอำนวยการ
รวบรวม ประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่ กัน

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขมทุก 3เดอน

หนองแขม
ทุก 3เดอน
หรอเม่อก า ร
เพิ่ ม เ ติ ม หรอ
เปลี่ยนแปลง

4การจัดทำรวบรวม คู่มอปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละสายงาน แสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ ใน
รูปแบบ พันธสัญญา แก่ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ ในสถานที่เหนได้
เด่นชัด

1 หัวหน้าแต่ละ ปีงบประมาณ 2565
สายงาน รวบรวม เป็นต้นไป
ข้ อ มู ล เ ส น อ ผู้
กากับการ อนุมัติ
สั่งการ
2 งานอานวยการ
รวบรวมสรุ ป ผล
จัดทาประกาศหรอ
คำสั่ง

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

3ผู้ กำ กั บ ก า ร ป
ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ติดตามผล
5 . ก า ร ฝึ กอบรมปฏิ บั ติ ง านแก่
เจ้าหน้าที่ ให้มีความสามารถ และมี
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ งานในหน้า ที่ ที่
รับผิดชอบ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม
1.2 การฝึกประจำสัปดาห
2.2 การฝึกอบรมอ่นๆในลักษณะ
เพิ่มความสามารถ
3.2 การอบรมในลักษณะปลูกฝัง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
4.2 การซ้อมแผนเผชิญเหตุ

1 หัวหน้าแต่ละ ปีงบประมาณ 2565
สายงานกาหนด
เป็นต้นไป
กิ จ ก ร ร ม เ ส น อ
ผกก.สน. หนอง
แขม อนุมัติสั่งการ
2 งานอำ นวยการ
รวบรวมผล
ดำเนินการ

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

.3 ผ ก ก . กำ กั บ
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ติดตามผล

6 รณรงค ให้ความรู้สร้างธรรมภิบาล ผกก.สน.หนองแขม
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และ
สร้างความตระหนักถึงการงดให้งดรับ
สิ่งตอบแทน จากการปฏิบัติหน้าที่
หรอละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ปีงบประมาณ 2565
เป็นต้นไป

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขมทุก 3
เดอน

มาตรการ/กิจกรรม
2 การใช้งบประมาณ

3 การใช้อำนาจ

ข้นตอนหรือวิธีการ
1 . ก า ร จั ด ทำ แ ผนการใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปี มีการกากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และ
รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
โดยเผยแพร่ ข้ อ มู ล อย่ า งโปร่ ง ใส
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค และ
ไม่เอ้อประโยชนแก่ตนเองหรอพวก
พ้อง

ผรบผดิ ชอบ
1สารวัตร
อำนวยการ
เจ้าหน้าที.่ 2
การเงิน

ระยะเวลาด าเนินการ

.2 กาหนดมาตรการควบคุมการเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเร่อง
ต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ หรอค่าเดินทาง ฯลฯ

สารวัตร.1
อานวยการและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
กาหนดมาตรการ
เสนอต่อผู้กากับ
การลงนาม
พิจารณาสั่งการ

ปีงบประมาณ 2565

3การจัดทำแผนการจัดซ้อจัดจ้าง หรอ 1สารวัตร
แผนการจัดหาพัสดุ
มีการกากับ อำนวยการ
ติ ด ตาม สรุ ป ผลการดำเนิ น การ 2เจ้าหน้าที่พัสดุ
กาหนดมาตรการควบคุม และเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนประกาศ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใส

ปีงบประมาณ 2565

. 4 เผยแพร่ ข้ อ มู ล เปิ ด โอกาสให้
บุ ค ลากรภายในมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้อย่างโปร่งใส

1สารวัตร
อานวยการ
2 . เ จ้ า ห น้ า ที
การเงิน เจ้าหน้าที.่ 3
พัสดุ

ปีงบประมาณ 2565

1ประกาศนโยบายการบริหารกำลัง
1ผกก.สน.หนอง
พลสถานีตารวนนครบาลหนองแขมให้ แขม
ข้าราชการในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน 2สว.อก
ถึง (นโยบายด้านการบริหารกำลัง พล
ได้แก่ การมอบหมายหน้าที่ การ
โยกย้าย การประเมินผล การพิจารณา
ความดีความชอบนโยบายด้าน การ
พัฒนาก าลังพล ได้แก่ การริเริ่ม
แนวทางการพัฒนากาลังในแต่ละสายงาน

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
เป็นต้นไป

เป็นต้นไป

เป็นต้นไป

เป็นต้นไป

การก ากบ/ติดตามผล
ให้สารวัตรอานวยการ
กำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ และ
รายงานผลการ ต่อ ผู้
กำกับการสถานีตำรวจ
นครบาลหนองแขม
ทุก 6 เดอน
ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานผลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวต่อผู้กากับการ
สถานีตารวจ นครบาล
หนองแขม ทุกเดอน

ให้สารวัตรอำนวยการ
สรุปผลการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อผู้กากับการ
สถานีตารวจ นครบาล
หนองแขม ทุกเดอน
และรวบรวมผลเม่อ
ครบ
ปีงบประมาณ
ให้สารวัตรอำนวยการ
สรุปผลการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อผู้กากับการ
สถานีตารวจ นครบาล
หนองแขม

เป็นต้นไป

2รวบรวมระเบียบคำสั่ง ข้อกฎหมาย 1 . ส า ร วั ต ร ปีงบประมาณ 2565
หลั ก เกณฑ ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การ
อำนวยการ
เป็นต้นไป
บริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล เผยแพร่ประชาสัมพันธ ให้

ทุกเดอน
ให้สารวัตรอำนวยการ
สรุปผลการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อผู้กากับการ
สถานีตารวจ นครบาล
หนองแขม

3 เดอน

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม

ข้าราชการตำรวจในสังกัดฯรับทราบ และ
ยึดถอเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
3กำหนดกิจกรรม การดาเนินการใน ทุก
สายงานเพ่อขับเคล่อนนโยบายการ
บริหารกาลังพลสถานีตารวจนครบาล
หนองแขมที่ไว้วาง

.4 กำหนดช่องทางร้องเรียน และ
มาตรการ กรณี ผู้บังคับบัญชาการใช้
อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทา
ในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรอ
ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
4 การใช้ทรัพยสินของราชการ

จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยสินของราชการที่ถูกต้อง เพ่อ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ ท รั พ ย สิ น ของราชการของ
หน่วยงาน

1 . ร อ ง ผู้ กำกั บ( ปีงบประมาณ 2565
หั ว ห น้ า ง า น )
เป็นต้นไป
ดำเนินการ
2 . ส า ร วั ต ร
อานวยการรวบรวม
ผลการดำเนินการ
จัดทำรายงานสรุป
1สารวัตร
ปีงบประมาณ 2565
อำนวยการ
เป็นต้นไป

เม่อดำเนินการเสรจสิ้น
แล้ว
ให้สารวัตรอานวยการ
สรุปผลการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อผู้กากับการ
สถานีตารวจ นครบาล
หนองแขม 3 เดอน
ให้สารวัตรอำนวยการ
สรุปผลการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อผู้กากับการ
สถานีตารวจ นครบาล
หนองแขม

1ผู้กำกับการ
2สารวัตร
อำนวยการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ.3

ปีงบประมาณ 2565
เป็นต้นไป

3 เดอน
ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก3เดอน

มาตรการ/กิจกรรม

ข้นตอนหรือวิธีการ

ผรบผดิ ชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

การกากบ/ติดตามผล

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

.1 การประเมินความเสี่ยงของ
การดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต ห ร อการขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชนส่วนตนกับผลประโยชน
ส่ ว น ร ว ม ใ น ทุ ก ส า ย ง า น แ ล ะ
กาหนดการดำเนินการเพ่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

1รองผู้กำกับการ
(หัวหน้างาน)
ประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและ
ดาเนินการหรอ
กิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความ
เสี่ยงนั้น

ปีงบประมาณ 2565

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง

เป็นต้นไป

แขม

ทุก เดอน 3

2สารวัตร
อานวยการรวบรวม
ผลการดำเนินการ
3ผู้กำกับการ ก
ากับ ควบคุม
ดูแล
1รองผู้กำกับการ
. 2 จัด ทาแผนงานด้ า นการ (หัวหน้างาน)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จัดทาแผนของแต่
เพ่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ละสายงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีการกากับ
2สารวัตร
ติดตามแสดงความก้าวหน้าในการ
อานวยการรวบรวม
ดำเนินการในทุกสายงาน
ออกแผนใน
ภาพรวม และ
รวบรวมผลการ
ดำเนินการ
3ผู้กำกับการ
กากับควบคุม
ดูแล

ปีงบประมาณ 2565
เป็นต้นไป

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

มาตรการ/กิจกรรม

ข้นตอนหรือวิธีการ
3 ดำเนินมาตรการหรอกิจกรรมใน การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองคกรให้
เจ้าหน้าที่ตารวจในหน่ ว ยงานมี
ทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่าง
ซ่อสัตยสุจริต สร้างความเช่อมั่น ให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน เม่อพบ
เหนการทุจริตภายใน

4 . ส ร้ า งกระบวนการเฝ้ า ระวั ง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน
รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของ
ฝ่ า ยตรวจสอบจากทั้ ง ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
((1 การจัดทำแนวปฏิบัตกิ ารจัดการ
เร่องร้องเรียนการทุจริต แสดงคู่มอ
แนวทางการดาเนิ นการต่ อ เร่อ ง
ร้องเรียน (จัดช่องทางแจ้งเร่องร้อง(2
เรียกการทุจริต

ผรบผดิ ชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

1.ผู้กากับ
ปีงบประมาณ 2565
ดาเนินการมาตการ เป็นต้นไป
หรอกิจกรรม ให้แก่
ข้าราชการตารวจ
ในสังกัด
2รองผู้กำกับการ
(หัวหน้างาน)
ดาเนินการมาตการ
หรอกิจกรรม ให้แก่
ข้าราชการตารวจ
ในสายงาน
3สารวัตร
อานวยการรวบรวม
ผลดำเนินการ
1.สารวัตร
ปีงบประมาณ 2565
อานวยการจัดทา
เป็นต้นไป
แนวทางจัดการ
เร่องร้องเรียนการ
ทุจริต และจัดทำ
ช่องทางแจ้งเร่อง
ร้องเรียนการทุจริต
รวบรวมผลเสนอให้
ผู้กากับการ
รับทราบ เพ่อ
ตรวจสอบ และวาง
มาตรการป้องกัน
ต่อไป
2ผกก. ควบคุม
กากับ
ดูแล

การกำกบ/ติดตามผล
ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

มาตรการ/กิจกรรม

ข้นตอนหรือวิธีการ

ผรบผดิ ชอบ

6 คุณภาพการดำเนินงาน

จั ด ทำ คู่ ม อห ร อ ม า ต ร ฐ า นการ
ให้บริการ (ของประชาชนผู้ มารับ บ
ริ ก า ร ) โ ดยแยกประเภทงาน
ให้บริการ มีขั้นตอนการให้บริการ
แผนผั ง / แผนภู มิ ก า ร ใ ห้ บ ริ การ
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการให้ บ ริ ก าร
ครบถ้ ว นทุ ก สายงาน ตลอดจน
เผยแพร่ติดประการในรูปแบบส่อ
สิ่งพิมพไว้ ณ จุดบริการหรอจุดติดต่อ
ราชการ รวมถึงช่องทางส่อสังคม
ออนไลนต่างๆ ของสถานีตารวจนคร
บาลหนองแขม

1 รอง ผกก.ทุกสาย ปีงบประมาณ 2565
งาน จัดทาข้อมูล เป็นต้นไป
คู่มอการให้บริการ
ของแต่ละสายงาน

2 . ดำ เนิ นมาตการหร อกิ จ กรรม
ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจเหนถึง
ความสำคัญของผู้มาติดต่อราชการ
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด เท่าเทียมกันไม่เลอก
ปฏิ บั ติ ไ ม่ บิ ด เ บ อน ข้ อ มู ล ไ ม่ มี
พฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรอ
ประโยชนอ่นฯ เพอ่ แลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ และคานึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มี
การเอ้ อ ประโยชน ให้ กับ บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่ง หรอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1 ผู้ กำ กั บ ก า ร ปีงบประมาณ 2565
ดำเ นิ นมาตการ ห เป็นต้นไป
ร อกิ จกรรมใน
ภาพรวม

1 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเร่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านทาง
ช่องทางที่หลากหลาย เช่นเฟคบุ๊ค เวป
ไซด สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่
ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ งผลการดำ เ นิ นงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ

1เจ้าหน้าที่ไอที
ปีงบประมาณ 2565
หรอแอดมินเฟคบุ๊ค เป็นต้นไป
หรอแอดมิน เวป
ไซด ประชาสัมพันธ
ข่าวสารให้ รวดเรว
เป็นปัจจุบัน

7 ประสิทธิภาพการส่อสาร

ระยะเวลาดำเนินการ

2สารวัตร
อานวยการรวบรวม
และจัดทาเป็นส่อ
สิ่งพิมพติดประการ
และเผยแพร่

การกำกบ/ติดตามผล
ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

3ผู้กำกับการ
ควบคุม กากับ
ดูแล

2รองผู้กำ กับการ (
หั ว ห น้ า ง า น )
ดำเ นิ นมาตการ ห
ร อ กิ จ ก ร ร ม
ภาย ในสาย งาน
ตนเอง

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

3 . ส า ร วั ต ร
อานวยการรวบรวม
ผลการดาเนินการ
ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

มาตรการ/กิจกรรม

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

ข้นตอนหรือวิธีการ

ผรบผดิ ชอบ
.2 การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ 1สารวัตร
สามารถร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของ
อานวยการจัด
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อน ช่องทางร้องเรียน
ถึงการส่อสารกับผู้รับบริการผู้มา
การทุจริตขึ้นมา
ติดต่อ หรอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี โดยเฉพาะรวบรวม
ประสิทธิภาพ
ผลเสนอให้ผู้กากับ
การรับทราบ เพอ่
ตรวจสอบ และวาง
มาตรการป้องกัน
ต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

การกำกบ/ติดตามผล

ปีงบประมาณ 2565

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุก 3
เดอน

1
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ 1เจ้าหน้าที่ไอที
ดาเนินงาน จัดทาช่องทาง Service-E หรอแอดมิ น เว บ
รวบรวมช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร
ไซด
ออนไลน
ตามที่สานั ก งานตารวจ
แห่งชาติไดพ้ ัฒนาระบบไว้ ในเวปไซด
สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

ปีงบประมาณ 2565
เป็นต้นไป

เป็นต้นไป

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาล

หนองแขม
ทุก เดอน 3

การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรอผู้ .2
มาติดต่อ
เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ปรบั ปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่อให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย โดย
จัดทาช่องทาง Q&A และช่องทางรับ ฟัง
ความคิดเหน ผ่านทางเวปไซด สถานี
ตารวจนครบาลหนองแขม
โดยนา
ค ว า ม เ ห น คิ ด ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและดี
ยิ่งขึ้น
9 การเปิดเผยข้อมูล

1เจ้าหน้าที่ไอที ห
รอ แอดมิ น เว บ
ไซด จัดท าช่องทาง
2 . ส า ร วั ต ร
อานวยการราบรวม
ข้อมูลรายงานให้ผู้
กำกั บการทราบ เ
พ่ อ ป รั บ ป รุ ง
พัฒนาต่อไป

เผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซตของสถานี
ผกก.สน.
ปีงบประมาณ 2565
ตารวจนครบาลหนองแขม ตามปฏิทนิ หนองแขม
เป็นต้นไป
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
และ
คณะกรรมการ
ดำเนินการในการ
ขับเคลอ่ น .สน ITA
หนองแขม

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม โดยทันที

ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขมทุกเดอน

มาตรการ/กิจกรรม

ข้นตอนหรือวิธีการ

ผรบผดิ ชอบ

ระยะเวลาด าเนินการ

10 การป้องกันการทุจริต

ผกก.สน.หนอง
เผยแพร่ข้อมูลบนเวบไซตของสถานี
ปีงบประมาณ 2565
ตารวจนครบาลหนองแขม ตามปฏิทนิ แขม และ
เป็นต้นไป
ค
ณ
ะ
ก
ร
ร
ม
ก
า
ร
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการในการ
ขับเคลอ่ น .สน ITA
หนองแขม

พันตำรวจเอก
(อภิชาติ ทองจันดี)

ผู้กากับการสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

การก ากบ/ติดตามผล
ให้สารวัตรอำนวยการ
รายงานความคบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ
สถานีตารวจ
นครบาลหนอง
แขม ทุกเดอน

1.3
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่อนและกากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ของสถานีต (ITA : Integrity & Transparency Assessmentตารวจ นคร
บาลหนองแขม เม่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในการขับเคล่อนและกำกับติดตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : (ITA ของสถานีตำรวจนครบาลหนอง
แขม ครั้งที่ 2565/ 1
เม่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุม ศปก. สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
1.ีีีพันตารวจเอกีอภิชาติีทองจันดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีประธานคณะทางาน
ผูกากับการสถานตารวจนครบาลหนองแขม
2.ีีีพันตารวจโทีพลวัตีโพธิ์ฉัตร
คณะทางาน
รองผูกากับการป้องกันปราบปรามสถานตารวจนครบาลหนองแขม
3.ีีีพันตารวจโทีวิชิตีสวัสดี
คณะทางาน
รองผูกากับการ(สอบสวน)สถานตารวจนครบาลหนองแขม
4ีีีพันตารวจโทีเหมรัศมิ์ีพรนาคสอนโกษา
คณะทางาน
รองผูกากับการสืบสวนสถานตารวจนครบาลหนองแขม
5.ีีพันตารวจโทีณรรฐพงษ์ีมัคเจริญ
คณะทางาน
สารวัตรจราจรสถานตารวจนครบาลหนองแขม
6.ีีพันตารวจตรีวัลลภีเบ้ยวบังเกิดี
เลขานุการ
สารวัตรธุรการสถานตารวจนครบาลหนองแขม

ผู้ไม่มาประชุม เริ่มประชุมเวลา 10.00น .
ประธานกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ .1 เร่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มอบหมายให้สานักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึ กษาแนวทางและหารอกับสานักงานตำรวจแห่งชาติ ใน
การขยายการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity &
ลงสู่ “สถานีตารวจนครบาล” เพ่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการ (I TA : Transparency Assessment
ป้องกันการทุจริต ในเชิงพ้นที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สานักงานตำรวจแห่งชาติ ได้
เหนชอบและรับ ดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผู้
บัญชาการ ตารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตารวจนครบาล กาหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการ เป็น
ศูนยกลางในการประสานงานสถานีตารวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและกากับติดตามอย่างต่อเน่อง รวมทั้ง มอบหมายให้
ผู้ กากั บ การสถานี ตำรวจนครบาล รับ นโยบายในการขับ เคล่ อนการประเมิ น คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : (ITA ของสถานีตำรวจนครบาล
และให้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน
และ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ .2 เร่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ให้ที่ประชุม 2565 มกราคม เม่อวันที1่ 2565/1
รับรองมติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ .3 เร่องสบเน่อง (ถ้ามี)
- ไม่มี
วาระที่ .4 เร่องเพ่อทราบ
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคล่อนและกากับติดตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ((ITA : Integrity & Transparency Assessment
ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
- มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ .5 เร่องเพ่อพิจารณา
- วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency :Assessment (ITA ของสถานีตารวจนครบาล ประจาปีงบประมาณ 2565
- กากับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่กาหนด
และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรอการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรม
มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม กองบังคับการตารวจนครบาล 6
กองบัญชาการตารวจนครบาล ทาหน้าที่ดาเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กาหนด
มติ ที่ประชุมเหนชอบ
วาระที่ 6. เร่องอ่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี เลิก
ประชุมเวลา 12.00 น.

พ.ต.ต.

(วัลลภ เบี้ยงบังเกิด )
สว.อก.สน.หนองแขม
ผู้จดรายงานการประชุม

พ.ต.อ.

(อภิชาติ ทองจันดี)
ผกก.สน.หนองแขม
ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม

รูปถ่ายการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในการขับเคล่อนและกากับติดตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ของสถานีตารวจนครบาล (ITA : Integrity & Transparency Assessment
หนองแขมครั้งที่ 2565/ 1
เม่อวันที่ 1 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุม สถานีตารวจนครบาลหนองแขม

พ.ต.อ.
(อภิชาติ ทองจันดี)
ผกก.สน.หนองแขม ผู้ตรวจ
รายงานการประชุม

2.3 คณะกรรมการดำเนิน การในการขับ เคล่อนและกำกับ ติดตามการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใส ใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : (ITA ของสถานีตำรวจ นครบาลหนอง
แขม กำหนด ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency:Assessment
(OIT ของสถานีตารวจนครบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กาหนดผู้รับผิดชอบและ เวลาดำเนินการแต่ละ
หัวข้อ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยขอมลสาธารณะ
((OIT :Open Data Integrity and Transparency Assessmentของ
สถานีตำรวจนครบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขอ

ขอมล

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

แสดงแผนผั ง โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการของสถานี ตารวจ
((Organization charts ที่มีการแสดงถึงการแบ่งสายงานต่าง ภายใน
หน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ)

ผกก.ตรวจสอบอก.

ตวชี้วดที่ 9การเปดิ เผยขอมล
ตวชี้วดย่อยที่ 1.9 ขอมลพืน้ ฐาน
O1

โครงสร้างหน่วยงาน

จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินการเสรจสิ้น ภายในม.ค.65

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีตำ รวจ ได้แก่ ผู้กากับการสถานี
ตำรวจ
รองผูก้ ากับการสถานีตำรวจและหัวหน้าแต่ละสายงานที่เป็น
ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ผกก.ตรวจสอบ อก.

ช่อ – นามสกุล

ดำเนินการเสรจสิ้น ภายในม.ค.65

จัดทำข้อมูลรายงาน

ตาแหน่ง รูป
ถ่าย
ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอรโทรศัพทที่สามารถติดต่อผู้บริหารได้
O3

อำนาจหน้าที่

อานาจหน้าที่ หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับอานาจหน้าทีห่ รอภารกิจของ สถานี
ตารวจ เช่น ระเบียบและคาสั่งของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา พระราชบัญญัติจราจรทาง บก เป็น
ต้น

ผกก.ตรวจสอบ ธร.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินการเสรจสิ้น ภายในม.ค.65

ขอ

ขอมล

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

O4

แผนยุทธศาสตรหรอ
แ ผ น พั ฒ น า ส ถ า นี
ตำรวจนครบาล

แผนยุทธศาสตรสถานีตำรวจ ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตรไว้ เพ่อให้
หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบทิศทางและจุดเน้นที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินการเสรจสิ้น ภายในม.ค.65

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อสถานีตำรวจ ต้องประกอบด้วยข้อมูลทีค่ รบถ้วนตาม
รายการ ดังนี้
ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพทหมายเลข

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินการเสรจสิ้น ภายในม.ค.65

โทรสาร
ที่อยู่ไปรษณียอิเลกทรอนิกส ((mail–e
แผนที่ตั้งของสถานีตำรวจ
O6

กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีต ารวจ

ผกก.ตรวจสอบ ธร.
จัดท าข้อมูลรายงาน
ด าเนินการเสรจสิ้น ภายในม.ค.
65

O7

ข่าวประชาสัมพันธ

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับการดำเนินงานตามอำ นาจหน้าทีห่ รอ
ภารกิจของสถานีตำรวจ ตามที่กฎหมายกำหนด
ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีการประชาสัมพันธอย่างต่อเน่อง

ผกก.ตรวจสอบ ป.,.จร,
สอบสบ, ทาข้อมูลธร.
จัดทำ ข้อมูลรายงาน
ดำเนินการรายงานทุก
วันที่ ของเดอน 28

ขอ

ขอมล

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

O8

Q &A

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
สถานีตำรวจสามารถส่อสาร ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

ผกก.ตรวจสอบ อก.

โดยมีลักษณะเป็นการส่อสารได้สองทาง เช่น กล่องข้อความถาม-ตอบ
เป็นต้น

O9

Social Network

แสดงเครอข่ายสังคมออนไลนของสถานีตำรวจ เช่น Facebook Twitter
Instagram YouTube เป็นต้น
สามารถเช่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเวบไซตหลักของสถานี
ตำรวจนครบาล

จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินการเสรจสิ้น ภายในม.ค.65

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินการเสรจสิ้น ภายในม.ค.65

ตวชี้วดย่อยที่ 2.9การบริหารงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี

แสดงแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานี
ตำรวจ

ผกก.ตรวจสอบ ป.,.จร,สอบ

สบ, ทาข้อมูลธร.จัดทำข้อมูล

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรอกิจกรรม งบประมาณ
ที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น
รายงาน

ดำเนินการเสรจสิ้น ภายในม.ค.65

O11 รายงานการกากับ

ติ ด ต า ม ก า ร
ดำเนินงานประจ าปี

แสดงแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานี
ตำรวจ

ผกก.ตรวจสอบ ธร.
จัดทำข้อมูลรายงาน

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรอกิจกรรม งบประมาณ
ดำเนินรายงาน ภายในม.ค.65
ที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น
เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดอน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอ

ขอมล

O13 คู่มอหรอมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน
(ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน)

องคประกอบดานขอมล ((Checklist
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มอหรอมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละ
สายงาน (งานอานวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสบสวน
และงานสอบสวน) พร้อมรายละเอียด

ผรบผดิ ชอบ/เวลาด าเนินการ

ผกก.ตรวจสอบ ป.,.จร,
สอบสบ, ทาข้อมูลธร.
จัดทาข้อมูลรายงาน
ดำเนินการรายงานความ
คบหน้าทุกวันที่ 28ของ
เดอน

O14 คู่มอหรอมาตรฐาน

การให้บริการ (ของ
ประชาชนผู้ ม ารับ
บริการ)

คู่มอหลักการให้บริการหรอมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับคู่มอหรอมาตรฐานการให้บริการตามอานาจหน้าทีห่ รอภารกิจ
ของสถานีตำรวจที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ ประกอบด้วย

ผกก.ตรวจสอบ ป.,.จร,

ประเภทงานให้บริการ

จัดทาข้อมูลรายงาน

ขั้นตอนการให้บริการ

ดำเนินการรายงานทุก

แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ

วันที่ ของเดอน 28

สอบสบ, ทาข้อมูลธร.

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้
บริการ
ยกตามหมวดหมู่ของงานบริการแต่ละสายงาน (งานอำนวยการงาน ป้องกัน
ปราบปราม งานจราจร งานสบสวน และงานสอบสวน)
O15 ข้ อ มูลเชิ งสถิ ติก าร ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจะต้องมีสถิติการให้บริการรายเดอนใน รอบ
ให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามอำนาจหน้าที่หรอภารกิจของสถานีตำรวจ

ผกก.ตรวจสอบ ป.,.จร,
สอบสบ, ทาข้อมูลธร.จัดทำ
ข้อมูลรายงาน
ดำเนินการลงข้อมูลเวปไซดราย
งานทุกวันที่ ของเดอน 28

ขอ

ขอมล

O16 รายงานผลการสารวจ

ความพึ ง พอใจการ
ให้บริการ

O17 Service–E

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจะต้องมีขอ้ มูล
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรอ
ภารกิจของสถานีตำรวจ

ผกก.ตรวจสอบ ป.,.จร,

เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดอน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลรายงาน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ สถานีตารวจสามารถดาเนินการสารวจความพึงพอใจ โดย
ใช้ฟีเจอรการสารวจความพึ ง พอใจในระบบ POLICEITAและ สามารถ
ดาวนโหลดรายงานผล เพ่อนำ มาเผยแพร่บนเวบไซตของสถานีตำรวจ

ดำเนินการลงข้อมูลเวปไซดราย

Service–E จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

ขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรอภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น
ระบบแจ้งความ online ระบบสอบสวน online ระบบเสียค่าปรับ online

สอบสบ, ทาข้อมูลธร.จัดทำ

งานทุกวันที่ ของเดอน 28

ผกก.ตรวจสอบ ธร.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงาน ภายในม.ค.65

หรอระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น

ตวชี้วดย่อยที่ 3.9การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

งบประมาณประจ าปี

จะต้ อ งมี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายละเอียด

ผกก.ตรวจสอบ ธร.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดอน

O19 รายงานการกากับ

ติ ด ตามการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จา่ ย
งบประมาณ เป็นต้น

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดอน

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดอนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O20 รายงานผลการใช้จา่ ย

งบประมาณประจ าปี

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน

ขอ

ขอมล

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดอน

ปัญหา
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
O21 แผนการจัดซ้อจัดจ้าง

หร อแผนการจั ด หา
พัสดุ

แสดงแผนการจัดซ้อจัดจ้างหรอแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นข้อมูลการจัดซ้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ข้อมูล

ผกก.ตรวจสอบ ธร.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดอน

จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แผนการจัดซ้อจัดจา้ งใน
ภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
แผนการจัดซ้อจัดจ้างรายโครงการ
O22 ป ร ะ ก า ศ ต่ า ง ๆ

เกี่ยวกับการจัดซ้อจัด
จ้ างหร อการจั ด หา
พัสดุ

แสดงประกาศตามที่ ส ถานี ตารวจจะต้ อ งดาเนิ น การตาม
ผกก.ตรวจสอบ อก.
พระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
จัดทำข้อมูลรายงาน
พ.ศ. 2560 เช่น
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้อจัดจ้าง เป็นต้น

ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดอน

ป็นข้อมูลการจัดซ้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O23 สรุปผลการจัดซ้อจัด

แสดงสรุปผลการจัดซ้อจัดจ้างของสถานีตารวจ มีขอ้ มูลรายละเอียดผล

จ้ างหร อการจั ด หา
การจัดซ้อจัดจ้าง เช่น
พัสดุรายเดอน

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดอน

ขอ

ขอมล

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

งานที่ซ้อหรอจ้าง
วงเงินที่ซ้อหรอจ้าง
ราคากลาง วิธีการ
ซ้อหรอจ้าง
รายช่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลอกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอข้อตกลงในการซ้อหรอจ้าง เป็นต้น
จาแนกข้อมูลเป็นรายเดอน (กรณีไม่มีการจัดซ้อจัดจ้างในรอบเดอนใด
ให้ระบุว่าไม่มกี ารจัดซ้อจัดจ้าง)
เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดอนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
O24 รายงานผลการจัดซ้อ

จัดจ้างหรอการจัดหา
พัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างหรอการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีข้อมูล ผกก.ตรวจสอบ ธร.
สรุปผลการจัดซ้อจัดจ้างหรอการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
จัดทำข้อมูลรายงาน
2564 ที่ผ่านมาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
สรุปผลการจัดซ้อจัดจ้างหรอการจัดหาพัสดุ
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซ้อจัดจ้างหรอการจัดหาพัสดุ
เช่น
ปัญหาการเขียนโครงการ ปัญหาการกาหนด TORราคากลาง การหาผู้
ชานาญงานเทียบเคียง ปัญหาในขั้นตอนกระบวนการจัดซ้อจัดจ้าง ที่ทา
ให้การจัดซ้อจัดจ้างไม่สาเรจ เช่น การประกาศแล้วไม่มีผู้ย่นข้อเสนอ จน
เข้าสู่กระบวนการจัดซ้อจัดจ้างใหม่ การบริหารสัญญา ตลอดจนการ
ตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย ในโครงการต่างๆ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะการปรบั ปรุงพัฒนาการจดั ซ้อจัดจ้างหรอการจัดหาพัสดุ
(หากไม่มี 3 ส่วนนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน)
ต้องเผยแพร่ข้อมูลภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดอน

ตวชี้วดย่อยที่ 4.9การบริหารและพฒนาทรพยากรบุคคล
ขอ

ขอมล

O25 นโยบายการบริห าร

ทรัพยากรบุคคล

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

นโยบายการบริหารงานกำลังพล ของผู้กำกับการสถานีตำรวจ เช่น

ผกก.ตรวจสอบ ธร.

.1นโยบายด้านการบริหารกำลังพล

จัดทำข้อมูลรายงาน

ได้แก่ การโยกย้าย การประเมินผล การพิจารณาความดี ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65
ความชอบ ฯลฯ
.2นโยบายด้านการพัฒนากาลังพล เช่น การริเริ่ม แนวทางการพัฒนา
กาลังพล เพ่อให้ปฏิบัติงาน ในสายงานต่างๆ (งานอานวยการ งาน

ป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสบสวน และงานสอบสวน) ให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ : ขอให้ผกู้ ากับการสถานีตำรวจส่อสารนโยบายไปยัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานด้วย
O26 การดาเนินการตาม

นโยบายการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล

สถานีตำรวจมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพล ตามที่ได้
ประกาศตามข้อ O25
ขอให้มีการรายงานกิจรรมการส่อสารนโยบายของผู้กากับการสถานี
ตำรวจไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65

หมายเหตุ : ขอให้มีการรายงานกิจรรมการส่อสารนโยบายของผู้กำกับ การ
สถานีตำรวจไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
O27 หลักเกณฑการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

สถานีตำรวจนครบาล
มีการประกาศหลักเกณฑการบริหารและการ ผกก.ตรวจสอบ อก.
พัฒนากาลังพล ซึ่งเป็นไปตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
จัดทำข้อมูลรายงาน
ได้แก่
หลักเกณฑการโยกย้ายกาลังพล หลักเกณฑการพัฒนา
กาลังพล หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65

ขอ

ขอมล

O28 รายงานผลการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

สถานีตำรวจ มีการเผยแพร่รายงานผลการบริหารกำลังพล และผลการ
พัฒนากำลังพล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

ผกก.ตรวจสอบ อก.

ทั้งทางด้านการบริหารกำลังพลและการ

จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65

พัฒนากำลังพล

ตวชี้วดย่อยที่ 5.9การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เร่องร้องเรี ย นการ
ทุจริต

แสดงคู่มอหรอแนวทางการดำเนินการต่อเร่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับ
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน

มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65
บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรอวิธกี าร ใน
การจัดการต่อเร่องร้องเรียนสายงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น
ให้ยึดแนวทางปฏิบัติจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยสถานีตารวจ
จะต้องดำเนิ น การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ให้บุคลากรภายใน และให้
สาธารณชนได้รับทราบด้วย

O30 ช่ อ งทางแ จ้ ง เ ร่ อ ง

ร้องเรียนการทุจริต

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีต่ ำรวจในหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงหรอเช่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเวบไซตหลัก
ของสถานีตำรวจ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่อง

ร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี

แสดงข้อมูลสถิติเร่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65

ของ ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน

มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่องร้องเรียน เช่น จานวนเร่อง เร่อง ที่
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65
ดาเนินการแล้วเสรจ เร่องที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี เร่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเร่องร้องเรียน)
เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดอนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

ขอ

ขอมล

O32 ช่อ งทางการรั บ ฟั ง

ความคิดเหน

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเหนต่อการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าทีห่ รอภารกิจของสถานีตำรวจ

ผกก.ตรวจสอบ อก.

สามารถเข้าถึงหรอเช่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเวบไซตหลัก
ของสถานีตำรวจ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม

จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65

แสดงการดาเนินการหรอกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ผกก.ตรวจสอบ อก.
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของสถานีตารวจ
จัดทำข้อมูลรายงาน
เช่น ร่วมรับฟังร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเหนหรอร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตวชี้วดที่ 10การปองกนการทุจริต
ตวชี้วดย่อยที่ 1.10 การดำเนินการเพือ่ ปองกนการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของ

ผู้บริหาร

O35 การมี ส่ ว นร่ ว มของ

ผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้กากับการสถานีตำรวจซึ่งจะต้องมีการแสดง
ผกก.ตรวจสอบ อก.
เจตนารมณ หรอคามั่นของผู้กากับการสถานีตำรวจคนปัจจุบัน ว่าจะ
จัดทำข้อมูลรายงาน
ปฏิบัติหน้าทีแ่ ละบริหารสถานีตารวจอย่างซ่อสัตยสุจริต
โป ร่ ง ใ สและเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ไ ม่ ใ ห้ – ไ ม่ รั บ(NO ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65
(Gift Policy และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ

การมีส่วนร่วมของผู้กากับการสถานีตารวจ จะต้องมีการดำเนินการ หรอ ผกก.ตรวจสอบ อก.
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้กากับการสถานีตำรวจ
คน
จัดทำข้อมูลรายงาน
ปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้ า น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
และจะต้อ งเป็ น ข้ อ มู ลภายใน ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมายเหตุ
มีข้อมูลที่แสดงว่าผู้กากับการสถานีตำรวจ มีส่วนร่วมในการชี้แจง เน้น
ย้า
ให้ขอ้ มูล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
( Integrity Transparency& (ITA:Assessment
ของสถานีตำรวจนครบาลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานได้รับรู้ รับทราบ
ด้วย

ขอ

ขอมล

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

O36 การประเมิ น ความ เ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผกก.ตรวจสอบ ป.,จร.,สอบ

สี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
,สบ ทาข้อมูลธร.จัดทำข้อมูล
ประจ าปี
ทุจริต
หรอการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่วนตนกับผลประโยชน
ส่วนรวม ที่แต่ละสายงานได้วิเคราะห และรวบรวมเป็นภาพของสถานี รายงาน
ตำรวจ (ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับ การ
ดำเนินการลงข้อมูลเวปไซดรายงานทุก
พิจารณาคะแนน)
วันที่ 28 ของเดอน
O37 การดำเนินการเพ่อ

จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต

แสดงการดำเนินการหรอกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ใน ผกก.ตรวจสอบ ป.,จร.,สอบ
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรอก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
,สบ ทาข้อมูลธร.จัดทำข้อมูล
ผลประโยชนส่วนตนกับผลประโยชนส่วนรวม
เป็นกิจกรรมหรอการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรอการ
ดาเนินการเพ่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O38 ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง

วัฒนธรรมองคกร

รายงาน
ดำเนินการลงข้อมูลเวปไซดรายงานทุก
วันที่ 28 ของเดอน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกร จะต้องมีการดาเนินการหรอกิจกรรมที่ ผกก.ตรวจสอบ อก.
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใน
จัดทำข้อมูลรายงาน
หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่อสัตยสุจริต
เช่นการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิด การแยกแยะระหว่ า งประโยชน ส่ว นตนและ ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65
ประโยชนส่วนรวม การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น เป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O39 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต
ประจ าปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติ ผกก.ตรวจสอบ อก.
การป้องกันการทุจริตของแต่ละสายงาน และรวบรวมเป็นภาพของ
จัดทำข้อมูลรายงาน
สถานีตารวจมี ร ายละเอี ย ดกิ จ กรรม แนวทางการดาเนิ น งาน
(ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นทุ ก สายงาน หากไม่ ครบถ้ ว นจะไม่ ได้ รั บ การ ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65
พิจารณาคะแนน)
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O40 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดาเนิ น การป้ อ งกั น
การทุจริตประจ าปี

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการ
ทุจริตของสถานีตำรวจ

ผกก.ตรวจสอบ อก.
จัดทำข้อมูลรายงาน
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65

ขอ

ขอมล

องคประกอบดานขอมล ((Checklist

ผรบผดิ ชอบ/เวลาดำเนินการ

มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้า วหน้า ในการ
ดาเนิ น การแต่ ล ะโครงการ/กิ จ กรรม รายละเอี ย ดงบประมาณ ที่
ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดอนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตวชี้วดย่อยที่ 2.10มาตรการภายในเพื่อปองกนการทุจริต
O41 มาตรการส่ ง เสริ ม

แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ผกก.ตรวจสอบ ธร.
คุ ณ ธรรมและความ ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น Assessment : (ITA ของสถานีตารวจนครบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. จัดทำข้อมูลรายงาน
หน่วยงาน
2565 ได้แก่
ดำเนินรายงานภายใน ม.ค.65
☐ การชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจใน

หน่วยงาน
☐ การศึกษาและวิเคราะหกรอบการประเมิน และประเดนที่สถานี

ตำรวจต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน
☐ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมิน
การกำหนดหน้าที่ในการรับผิดชอบ
การกำกับติดตามโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจ
O42 การดาเนินการตาม

☐ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมเพ่อส่งเสริม

ผกก.ตรวจสอบ อก.

มาตรการส่ ง เสริ ม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ
จัดทำข้อมูลรายงาน
คุ ณ ธรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น มีข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมเพ่อ
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดอน
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่
หน่วยงาน
การปฏิบัตอิ ย่างเป็น

พ.ต.อ.
(อภิชาติ ทองจันดี)
ผกก.สน.หนองแขม

บญชีลงชื่อรบทราบ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
ลำด บ
ที่
1
2
3

ชื่อ - นามสกุล
พ.ต.อ.อภิชาติ ทองจันดี
พ.ต.ท.พลวัต โพธิ์ฉัตร
พ.ต.ท.วิชิต สวัสดี

4

พ.ต.ท.เหมรัศมิ์ พรนาคสอนโกษา

5
6

พ.ต.ท.ณัรรฐพงษ มัคเจริญ
พ.ต.ต.วัลลภ เบี้ยงบังเกิด

7

ร.ต.อ.หญิงีชมภัสสรีสุขโข

7

ร.ต.ท.ธาราีศรสวัสดิ์

7

ด.ต.สมบัตีิ ใบบัว

7

ส.ต.ท.ภัทรวุฒีิ ีปิ่นแกว

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ผกก.สน.หนองแขม
รอง ผกก.ป.สน.หนองแขม
รอง ผกก.สอบสวน.สน.
หนองแขม
รอง ผกก.สบสวน.สน.หนอง
แขม
สว.จร.สน.หนองแขม
สว.อก.สน.หนองแขม
รองีสว.(อก.)สน.หนองแขม
รองีสว.(ป.)สน.หนองแขม
ผบ.หมู(่ ป.)สน.หนองแขม
ผบ.หมู(่ ป.)สน.หนองแขม

-ทราบ กาชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคล่อนฯเร่งดาเนินการกาชับเจ้าหน้าที่ในแต่ละสายงาน
เร่งจัดทำข้อมูล
พ.ต.อ.
( อภิชาติ ทองจันดี )
ผกก.สน.หนองแขม

