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

สน.หนองแขม ได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตของ สน.หนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต รวมทั้งพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดย
การตามมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การป้องกันหารทุจริต มุ่งเน้นการสร้างกลไกลการ
ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีของ 
สน. หนองแขม และการน าไปปฏิบัติ ส าหรับช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ มีการด าเนินการสรุป
ได้ดังนี้ 

๑. ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและนโยบายผลและการด าเนินงาน 
๑.๑ ขับเคลื่อนนโยบายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของสถานีต ารวจ
นครบาลหนองแขม  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานีต ารวจนครบาล
หนองแขม(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม สามารถยกระดับ
ผลการประเมิน ITA เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานด าเนินงานอย่างมีหลักธรรมาภิบาลโดยน าตัวชี้วัดการด าเนินงาน
และเครื่องมือการวัดประเมินผลของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมในการประเมิน ITA มาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม มีแนวทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม จึงได้ก าหนดนโยบายที่ส าคัญของสถานีต ารวจนครบาล
หนองแขม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในนโยบายที่ส าคัญคือ “รักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานและพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป” 
 

๒. จัดกิจกรรม/การอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

           ๒.๑ จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

                  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ พ.ต.อ.อภิชาติ   ทองจันดี   ผกก. สน.หนองแขม เป็นประธาน
การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานีต ารวจนคร
บาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ให้แก่ข้าราชการต ารวจ



และลูกจ้างของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม หัวหน้างานทุกสายงาน (งานสอบสวน งานสืบสวน งาน
ป้องกันปราบปราม และงานอ านวยการ) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประเมิน ITA โดยมี พ.ต.ต.วัลลภ  
เบี้ยวบังเกิด  สว.อก.สน.หนองแขม เป็นผู้น าข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาระบบวิชาการ ส านักประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม และให้หัวหน้างานแต่ละ
สายงานน าไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานทุกนายได้ทราบ 
 ๒.๒ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม (Integrity Transparency Assessmen:ITA) ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การติดตั้งในส่วน
ของการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ โดยได้ติดตั้ง  ณ ศูนย์บริการประชาชนและ
ห้องปฏิบัติการของแต่ละสายงาน 

              ๑.ป้ายประชาสัมพันธ์ (Standy)  
        ๒.ป้ายตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์ (Table Display) 
              ๓.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
              ๔.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
  
 ๒.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคนดี โดยใช้หลัก
ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
 

       จัดให้มีการประกาศยกย่องชมเชยข้าราชการต ารวจที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติดีเด่นกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคนดี และผลักดันบุคลากรของ
สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ผู้มีคุณสมบัติในการเป็น บุคคลต้นแบบและตัวอย่างองค์กรภายใต้หลักธรร
มาภิบาล โดยผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณธรรม โดดเด่นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้านความมีวินัย ด้าน
ความสุจริต และด้านความมีจิตอาสา 
 

  
  ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับทุกสายงานใน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 
   ผลการด าเนินงาน 
๓. การสื่อสารนโยบายเป้าหมายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
 ๓.๑ การสื่อสารผ่านสื่อภายในและภายนอก 
 

      สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม มีการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน เครอืข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Line เป็นต้น 
 



๔.ปลูกฝัง สร้างความตระหนักในการสร้างความโปร่งใส 
ผลการด าเนินงาน 
 ๔.๑ พัฒนาระบบ/เว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

     สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้
ผู้รับบริการหรือสาธารณะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยในส่วนของช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้ให้ความส าคัญในการน าผลการประเมิน ITA ในปีที่
ผ่านมารวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาการประเมินมาใช้ในการประมวล วิเคราะห์การด าเนินงานร่วมกัน
ภายในหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในระยะต่อไปด้วย 

สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานี
ต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม๒๕๖๕) โดยได้รับความ
ร่วมมือและมีการส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานจากผู้บังคับบัญชาและข้าราชการต ารวจทุกระดับ 
ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID – ๑๙) ส่งผลให้การด าเนิน
มาตรการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและด้านการป้องกัน และ ต่อต้านการทุจริต มีการปรับเปลี่ยนไปตามวิถี 
New Normal อาทิ การจัดกิจกรรมการประชุมหรืออบรมต้องค านึกถึงความเหมาะสมและมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID – ๑๙ ซึ่งสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมได้ค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวและได้
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์โดยมีการใช้รูปแบบ โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือออนไลน์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการด าเนินงานมากข้ึน 


