
 

 

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  



 สารบัญ  

                                               หน้า 

ส่วนที่ ๑                                                              ๒ 

ส่วนที่ ๒ แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม                     ๓-๖ 

           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๒. มาตรการ แนวทาง และตัวชี้วัดการด าเนินการ 

  

 

  



 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

สน.หนองแขม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕เพ่ือใช้เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ          
หลักธรรมาภิบาลและการน าไปปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมการต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการสกัดกั้นการกระท าที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

  



ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สน.หนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑. วัตถุประสงค์ 
      ๑.๑ เพ่ือสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจรติ 

     ๑.๒    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการก ากับดูแลกิจการและการป้องกันการทุจริต  
     ๑.๓ เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับหลักธรรมภิบาลและการน าไปปฏิบัติรวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการป้องกันทุจริต 

        ๑.๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการสกัดก้ันการกระท าที่อาจเสี่ยงต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          ๒. มาตรการ แนวทาง และตัวชี้วัดการด าเนินการ 

   สน.หนองแขม ได้ก าหนดให้มีมาตรการ แนวทาง และตัวชี้วัดเพ่ือให้การด าเนินงานการด้าน
การป้องกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

  



   พ.ศ. ๒๕๖๕   

มาตรการ/แนวทาง 

การด าเดินคด ี
ไตรมาสที ่

๑ 

ไตรมาสที่ 
๒ 

ไตรมาสที ่
๓ 

ไตรมาสที่ 
๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

๑.ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและนโยบาย 

๑.๑ แต่งตั้ง ปรับปรุงองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรม 

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ สน.
หนองแขม ให้ครอบคลุมการด าเนิน 
งานด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม 

     
 
 
 
 

อก. 

๑.๒ ขับเคลื่อนนโยบายในการประ- 
เมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสน.หนองแขม 

    คณะกรรมการ 
ITA/อก. 

๒.จัดกิจกรรม/การอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

๒.๑ จัดการอบรมเกึ่ยวกับการประ- 
เมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ สน.หนองแขม 

     
 

อก. 

๒.๒ จัดการประชุมชี้แจงแผนการ 

ด าเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
    อก./ทุกสาย

งานที่
เกี่ยวข้อง 

๒.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรให้มีคุณธรรม จริยธ รรม 
เสริมสร้างคนดีโดยใช้หลักศาสนา
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ 

     

อก./ทุกสาย
งานที่

เกี่ยวข้อง 

๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 

สร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความ
รวมมื อกั บทุ กภาคส่ วน ในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

     

อก./ทุกสาย
งานที่

เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

  พ.ศ. ๒๕๖๕   

มาตรการ/แนวทาง 

การด าเดินคด ี
ไตรมาสที ่

๑ 

ไตรมาสที่ 
๒ 

ไตรมาสที ่
๓ 

ไตรมาสที่ 
๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
 



๓.การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 

๓.๑ การสื่อสารผ่านภายในและ
ภายนอก 

     
 

 อก. 

๓.๒ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติและ
จริยธรรม 

     
 

อก. 

๔.ปลูกฝัง สร้างความตระหนักในการสร้างความโปร่งใส 

๔.๑ พัฒนาระบบ/เว็บไซต์การ
เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/สาธารณะ 

     
 

อก. 

๔.๒ บริหารจัดการรับรู้ของ
ประชาชน 

     

อก. 

๔.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน
ด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริมธรร
มาภิ บ าลและสนองตอบตอน
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี
ของ สน.หนองแขม 

     

อก../ทุกสาย
งานที่เก่ียวข้อง 

๕.ติดตาม  ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนา 

๕.๑ การประชุมคณะกรรมการ ITA 
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและรายงาน
ผลการด า เนิ น งานต่ า งๆ  ตาม
แผนงาน 

     

 คณะกรรมการ 
ITA/อก. 

๕.๒ การรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานต่อท่ีประชุม 

     

อก. 

๕ .๓  กา รร าย ง านสรุ ป ผลกา ร
ประเมิน ITA และข้อเสนอแนะ 

     

อก. 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 



๑.จ านวนกลุ่มของเป้าหมายภายใน สน.หนองแขม ที่ได้รับการ
สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (หมายเหตุ: กลุ่มเป้าหมายภายใน สน.หนองแขม ได้แก่ 
ข้าราชการ ต ารวจ ลูกจ้าง) 

  

๒.จ านวนของระบบที่ได้ด าเนินการพัฒนาต่อยอดเพ่ือส่งเสริม
ในเรื่องการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการร่วมกันสอดส่อง
ดูแลเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติหรือเหตุการณ์ท่ีอาจจะละเมิด
กฎหมายจริยธรรมและการทุจริต รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ในเรื่องการกับดูแลกิจการที่
ดีขององค์การ 

   ก าหนดโครงสร้าง 

   นโยบาย หลักปฏิบัติ 
       -ระบบการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

     -ระบบการเฝ้าระวังข่าวเชิงลบของ สน.หนองแขม 

  

๓.จ านวนกิจกรรมที่ปลูกฝั งจิตส านัก ค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

      -กิจกรรมประกาศ ยกย่อง บุคคลคุณธรรม จริยธรรม
ภายในองค์กร 

      -กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

  

๔.ผลการประเมิน ITA ของสน.หนองแขม   

   



 


