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บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ สน.ประชาส าราญ  โทรศพัท ์ ๐-๒๕๕๗-๔๔๓๔ 
ที ่๐๐๑๕.(บก.น.๓)๘/  วนัท่ี  ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
เร่ือง รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการป้องกนัการทุจริต 

เรียน ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ตามท่ี สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ มีภารกิจเร่ืองการรายงานงานประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในตวัช้ีวดัท่ี ๑๐ 
การป้องกนัการ ทุจริต ตวัช้ีวดัยอ่ยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต ขอ้ท่ี ๔๐ 
รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการ ป้องกนัการทุจริตการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
รอบ ๖ เดือนแรก นั้น 

บดัน้ี งานอ านวยการการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
ไดติ้ดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตของสถานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอง ๖ เดือนแรก) รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศแนบทา้ยน้ี 

 

พนัต ารวจเอก 
(ปณชยั ตนัอารีย)์  

ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
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ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
เร่ือง รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

( รอบ ๖ เดือนแรก ) ของ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

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

ตามท่ี สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
มีภารกิจเร่ืองการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในตวัช้ีวดัท่ี ๑๐ การป้องกนัการทุจริต ตวัช้ีวดั ยอ่ยท่ี ๑๐.๑ 
การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต ขอ้ 0๔๐รายงานการก ากบัติดตามการด าเนิน การป้องกนัการ 
ทุจริตการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก นั้น 

บดัน้ี สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
ไดติ้ดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕  รอบ ๖ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕ ) เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัท่ี      ๙     เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

    พนัต ารวจเอก   
(ปณชยั ตนัอารีย)์ 

ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัตกิารป้องกนัการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ปลกูจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 

ด าเนินการแล้ว ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

-รณรงค ์
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินงา
น 
เพื่อสร้างจิตส านึกในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุ
จริต และปฏิบติัหนา้ท่ีโดย มิชอบในหน่วยงาน 
-
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัเขา้ร่วมอบร
ม คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการปฏิบติั 
ตามจรรยาบรรณ 

- ✓   - 

กิจกรรมมีบนโยบายในการก าหนด 
มาตรฐาน   การปฏิบติั 
งานในการสร้างมาตรฐาน 
ความโปร่งใส 

-การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัมาตรฐาน 
ความโปร่งใส ในการท างานของผูป้ฏิบติั ทุกระดบัชั้น 

-เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของ 
  บุคลากรสถาบีต ารวจ นครบาลประชาส าราญ 
ในการป้องกนั   
  และปราบปรามการทุจริต 

- ✓   - 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานรวมทั้งพฒันาเครือข่ายในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้น การทุจริต 
ของผูบ้ริหาร สถานีต ารวจนครบาลประชา
ส าราญ 

-ประกาศเจตจ านงการบริหารงาน  
ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 
-ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส 
 ในการด าเนินงาน 
-จดัตั้งคณะท างานการจดัท า แผนปฏิบติัการ 
ป้องกนัการทุจริต 
ประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการป้องกนั การทุจริต 

 -ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนั 
การทุจริต 

-รายงานผลการด าเนินงาน 

- ✓   - 

โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร                   
ดา้นการ จดัซ้ือ-จดัจา้ง 

-
รวบรวมขอ้มูลกระบวนการจดัหาพสัดุเพื่อจดัท า 
การประกาศ 
-รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 
 -น าส่งประกาศไปเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทาง 
การประชาสัมพนัธ์ของ สน.ประชาส าราญ 

- ✓   - 
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กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามขอ้บญัญติั 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

-รับโอนการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี 
 -จดัท าทะเบียนคุมการเบิก 
-การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของสถานีฯ    
ใหป้ระชาชนและบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบโดยทัว่
กนั 

- ✓   - 

 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการประเมินความพึงพอใจ                                               
ของผูรั้บบริการ 

-เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการ 
อ านวยความสะดวก แก่ประชาชน 
-ตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของสถานีมีเจา้หนา้ท่ี 
ใหบ้ริการประจ าและให ้ประชาชนสืบคน้ไดเ้อง 
-ประกาศผา่นเวบ็ไซดท่ี์มีขอ้มูลผล                                  
การด าเนินงานของสถานี 

- ✓   - 
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ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ                             
เร่ืองร้องทุกข/์ ร้องเรียน 

-จดัท าขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการ 
รับเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน 
และแจง้เบาะแสการทุจริต 
-ตูรั้บฟังความคิดเห็นติดตั้งไว ้ณ สถานีต ารวจ  
-ผา่นเวบ็ไซดส์ถานีต ารวจนครบาลประชา
ส าราญ  หวัขอ้ 
ช่องทางการแจง้เร่ืองร้องเรียน/เสนอแนะ/ติดต่อ
สอบถาม 

- ✓   - 

มาตรการยกระดบัคุณภาพ 
การบริการประชาชน 

-
จดัท าคู่มือส าหรับประชาชนแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวกั
บ หลกัเกณฑ ์วิธีการ 
ขั้นตอนระยะเวลาหรือหลกัฐาน 
ท่ีใชป้ระกอบค าขอ 
ประชาสัมพนัธ์คู่มือส าหรับบริการ ประชาชน 
ใหรั้บทราบ 
-ใชร้ะบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ในการเพิ่ม                
ประสิทธิภาพ การปฏิบติังาน โปร่งใส 
และไดม้าตรฐาน 
-จดัท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ                              
ของผูม้าขอรับริการ 

- ✓   - 
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โครงการ/กจิกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัรา
ชการ 

-ประชุมปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบติัราชการ ตามคู่มือส าหรับประชาชน 
 -จดัท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลด 
ระยะเวลาการปฏิบติัราชการและประกาศให ้
ประชาชนทราบโดยทัว่กนั 
-ติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและ 
ระยะเวลาการใหบ้ริการเพื่อน าจุดบกพร่องมา 
ปรบปรุงแกไ้ข 

- ✓   - 

โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคท่ี                           
ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์

-จดัประชุมช้ีแจงแนวทางเพือ่สร้างมาตรการ 
ร่วมกนัในการก าหนดัหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
ในการคดัเลือก 
-คดัเลือกและประกาศยกยอ่งบุคคล 
-มีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ยกยอ่งเชิดชู 
เกียรติบุคคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ี 
ประจกัษผ์า่นทางส่ือช่องทางต่างๆ 

- ✓   - 

กิจกรรม การจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติั 
ราชการของสถานีต ารวจนครบาลประชา
ส าราญ 

-สร้างความเขม้แขง็ และบูรณาการความ 
ร่วมมือระหวา่งภาคีเครือข่ายหน่วยงาน  ภาครัฐ 
ภาคเอกและประชาชนในการต่อตา้น การทุจริต 

- ✓   - 
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โครงการ/กจิกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

 -พฒันาระบบการป้องกนัการทุจริต และ 
จดัการองคค์วามรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่ 
บุคลากรในการป้องกนัและปราบปรามการ 
ทุจริต 

     

มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน” 
กรณีประชาชนกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีวา่ทุจริต 
และปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

-ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจง้เบาะแส 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 -ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการ 
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนวา่มีมูลและเขา้ 
องคป์ระกอบความผิดการทจุริตหรือไม่ 
 -แต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริง กรณีมี 
เจา้หนา้ท่ีทุจริตและปฏิบติัราชการตาม 
อ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
-ด าเนินการทางวินยั 
-ติดตาม ตรวจสอบผูก้ระท าผิดของเจา้หนา้ท่ี 
โดยเจตนาทุจริต โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
ในการแจง้เบาะแสนในเวบ็ไชด์ 
-แจง้ผลการพิจารณาใหผู้ร้้องเรียนทราบผล 
และความคืบหนา้ของการด าเนินการภายใน 
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ✓   - 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารดา้น 
การเงิน การคลงั พสัดุ และการรับเร่ือง 
ร้องเรียนเก่ียวกบัการเงินการคลงั” 

-รวบรวมขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลงั  
การจดัหาพสัดุเพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชน 
รับทราบ 
-ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช ้
บริการ 
-น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
ตามช่องทางการประชาสัมพนัธ์ของ สถานี 
ต ารวจนครบาล ประชาส าราญ 

- ✓   - 

กิจกรรม “จดัใหมี้ช่องทางท่ีประชาชนเขา้ถึง 
ขอ้มูลข่าวสารของสถานีต ารวจนครบาล
ประชาส าราญ” 

-จดัใหมี้และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใน 
ช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาขน 
-จดัส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
-ประกาศผา่นเวบ็ไซด/์เฟสบุ๊ค ของสถานีฯ 

- ✓   - 
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จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทกุขข์องสถานี 
ต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

-ประชุมคดัเลือกแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีในการรับ 
เร่ืองร้องทุกขแ์ละตอบค าถาม 
-พฒันาระบบการก ากบัติดตามตรวจสอบ  
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

- ✓   - 

 

 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการ กต.ตร.พบประชาชน - ร่วมประชุมตรวจสอบและติดตามการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจทุกสายงาน 
-ร่วมกนัพิจารณาแผนการปฏิบติังานของ 
กต.ตร. 
เพื่อตรวจเยีย่มประชาชนในชุมชนร่วมกบัเจา้
หนา้ท่ี ต ารวจ 
- ติดตามการปฏิบติังานรายโครงการ กิจกรรม 
มาวิเคราะห์ปรับปรุงแกไ้ข 

- ✓   - 
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โครงการ Smart Safety Zone ๔.๐ -เสนอขออนุมติัโครงการ Smart Safety  Zone 
๔.๐ 
-จดัตั้งภาคีเครือข่ายป้องกนัอาชญากรรมใน 
พื้นท่ี 
-ใหภ้าคีเครือขา่ยไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ 
วิเคราะห์สภาพพื้นท่ีและคดัเลือกพื้นท่ีร่วม 
โครงการ 
-น าเทคโนโลยหีรือนวตักรรมต่างๆ ท่ี 
ทนัสมยัมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือน 
การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี 

- ✓   - 
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กจิกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ ผลการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

ด าเนินการ 
แล้ว 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการจดัท าแผนการปฏิบติัราชการ 
ประจ าปี 

-ประชุมช้ีแจงแนวทางในการจดัท า 
แผนการปฏิบติัราชการประจ าปี 
-แต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนการปฏิบติั 
ราชการจากทุกสายงาน 
-เผยแพร่ขอ้มูลแผนการปฏิบติัราชการ 
ลงเวป็ไชดเ์พื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชน 
รับทราบโดยทัว่กนัเพื่อใหป้ระชาชนทราบ 

- ✓   - 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช ้
ประโยชน์ทรัพยสิ์นของสถานีต ารวจ 

-สรุปผลการรับ 
จ่ายของสถานีต ารวจใหป้ระชาชน 
ทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง เวบ็ไซต ์
-เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสอบถามขอ้สงสัย 
เก่ียวกบัรายงานทางการเงิน 

- ✓    
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบ ก ากบัดูแลและรวมเป็น 
คณะกรรมการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

-คดัเลือกตวัแทนประชาชนจากชุมชน เพื่อ 
เลือกตวัแทนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 -จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-จดัประชุมใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ 
คณะกรรมการ เม่ือไดรั้บการจดัสรร 
งบประมาณ การเบิก-จ่าย 
-รายงานผลการด าเนินการใหป้ระชาชน 
ทราบทุกขั้นตอนผา่นทางเวบ็ไซต ์

-   ✓ - 
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