
        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สน.บางซื่อ          โทรศัพท 0 2278 5086 
ท่ี ๐๐๑๕.(บก.น.2)9/-          วันท่ี 1 เมษายน 2565  
เร่ือง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต  
 
เรียน ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ  
 
 

ตามท่ี สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ มีภารกิจเรื่องการรายงานงานประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการ ทุจริต ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ขอท่ี 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 
ปองกันการทุจริตการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก นั้น 

บัดนี้ งานอำนวยการการ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อไดติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสถาน ี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอง 6 เดือนแรก) รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบ 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศแนบทายนี้ 
 
 
 
 
 

พันตำรวจโท  
               (จรัญ เศรษฐการณ)  
             สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ 
 
 



ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ 
เร่ือง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

( รอบ 6 เดือนแรก ) ของ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ 
************************** 

ตามท่ีสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อมีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจำปงบประมาณ 2565 ในตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ตัวช้ีวัด ยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ขอ 40 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการ ทุจริตการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก นั้น 

บัดนี้ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ไดติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564- มีนาคม 
2565 ) เสร็จส้ินเรียบรอยแลว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 
 
 

 พันตำรวจเอก   
        (กฤษฎางค จิตตรีพล)  

                ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานติดตามความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 ปลูกจิตสำนึก คานิยม คุณธรรมและจริยธรรมและสรางวินัยในการตอตานการทุจริต  

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

ดำเนินการ 

แลว 

ระหวาง 

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม 
และ ความโปรงใส  
ในการดำเนินงาน 

-รณรงคสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใน 
การดำเนินงานเพื่อสรางจิตสำนึกในการปองกันและ 
แกไขปญหาการทุจริตและปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบใน 
หนวยงาน  
-สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับเขารวม 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณ 

12,000.-  ✓    - 

กิจกรรมมอบนโยบายในการกำหนด 
มาตรฐานการปฏิบัติงานในการสราง 
มาตรฐานความโปรงใส 

-การกำหนดนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน 
ความโปรงใสในการทำงานของผูปฏิบัติทุกระดับช้ัน 
-เสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถของ 
บุคลากร สถาบีตำรวจนครบาลบางซื่อ 
ในการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

-  ✓    - 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร ท่ี 2 บูรณาการการทำงานของหนวยงานรวมท้ังพัฒนาเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการดำเนินการ ปญหา/อุปสรรค 

ดำเนินการ 

แลว 

ระหวาง 

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต
อตานการทุจริต 
ของผูบรหิาร 
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานดวยความ ซื่อสัตยสุจริต  
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงาน  
จัดต้ังคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปองกันการทุจริต  
ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการ ทุจริต  
รายงานผลการดำเนินงาน 

-  ✓    - 

โครงการเผยแพรขอ
มูลขาวสารดานการ 
จัดซื้อ-จัดจาง 

รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อ 
จัดทำการประกาศ  
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจำป -
นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตาม 
ชองทางการประชาสัมพันธของ สน.บางซื่อ 

-  ✓    - 

กิจกรรมควบคุมการเบิก
จายตามขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประ
จำป 

-รับโอนการจัดสรรงบประมาณประจำป -
จัดทำทะเบียนคุมการเบิก  
-การเปดเผยขอมูลขาวสารของสถานีฯ ให 
ประชาชนและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบโดยท่ัว กัน 

-  ✓    - 



 
 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการดำเนินการ ปญหา/อุปสรรค 

ดำเนินการ 

แลว 

ระหวาง 

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

โครงการประเมินความพึงพอใจของ  
ผูรับบริการ 

-เผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการ 
อำนวยความสะดวกแกประชาชน  
-ต้ังศูนยขอมูลขาวสารของสถานี มีเจาหนาท่ี 
ใหบริการประจำและใหแระชาชนสืบคนได 
เอง  
-ประกาศผานเว็บไซดท่ีมีขอมูลผลการ 
ดำเนินงานของสถานี 

-  ✓    - 

กำหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองทุกข/ 
รองเรียน 

-จัดทำข้ันตอนกระบวนการและชองทางใน 
การรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/รองเรียน 
และ แรแจงเบาะแสการทุจริต  
-ตูรับฟงความคิดเห็นติดต้ังไว ณ 
สถานีตำรวจ -
ผานเว็บไซดสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ  
หัวขอ ชองทางการแจงเรื่องรองเรียน/ 
เสนอแนะ/ติดตอสอบถาม 

-  ✓    - 



มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ 
ประชาชน 

-จัดทำคูมือสำหรับประชาชนแสดงขอมูลท่ี 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน  
ระยะเวลา หรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ -
-ประชาสัมพันธคูมือสำหรับบริการประชาชน 
ใหรับทราบ  
-ใชระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โปรงใส และได 
มาตรฐาน 
-จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
ของผูมาขอรับริการ 

-  ✓    - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการดำเนินการ ปญหา/อุปสรรค 

ดำเนินการ 

แลว 

ระหวาง 

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ราชการ 

-ประชุมปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ ตามคูมือสำหรับประชาน -
จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลด 
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให 
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
-ติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและ 
ระยะเวลาการใหบริการเพื่อนำจุดบกพรองมา 
ปรับปรุงแกไข 

-  ✓    - 

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคท่ี 
ประพฤติ ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

-จัดประชุมช้ีแจงแนวทางเพื่อสรางมาตรการ 
รวมกันในการกำหนัดหลักเกณฑการพิจารณา 
ในการคัดเลือก  
-คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล  
-มีการเผยแพรประชาสัมพันธยกยองเชิดชู 
เกียรติบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี 
ประจักษผานทางส่ือชองทางตางๆ 

-  ✓    - 

กิจกรรม การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ 
ราชการของสถานีตำรวจนครบาลบาง
ซื่อ 

-สรางความเขมแข็ง และบูรณาการความ 
รวมมือระหวางภาคีเครือขายหนวยงาน  ภาครัฐ 
ภาคเอกและประชาชนในการตอตาน การทุจริต 

-  ✓    - 

 
 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการดำเนินการ ปญหา/อุปสรรค 

ดำเนินการ 

แลว 

ระหวาง 

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

 -พัฒนาระบบการปองกนัการทุจริต และ 
จัดการองคความรู มีการถายทอดความรูแก 
บุคลากรในการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริต 

     

“มาตรการ”ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรีย
นกรณีประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีวาทุจริต 
และปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิ 
ชอบ 

-กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแส 
ขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-กำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการ 
พิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา 
องคประกอบความผิดการทุจริตหรือไม -
แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณมี 
เจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตาม 
อำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ  
-ดำเนินการทางวินัย  
-ติดตาม 
ตรวจสอบผูกระทำผิดของเจาหนาท่ี 
โดยเจตนาทุจริต 
โดยใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการแจงเบาะแสนในเว็บไชด  
-แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผล 
และความคืบหนาของการดำเนินการภายใ
น ระยะเวลาท่ีกำหนด 

-  ✓    - 

 



 
ยุทธศาสตร ท่ี 3 เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการดำเนินการ ปญหา/อุปสรรค 

ดำเนินการ 

แลว 

ระหวาง 

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

กิจกรรม 
“การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน 
การเงิน การคลัง พัสดุ 
และการรับเรื่อง 
รองเรียนเกี่ยวกับการเงนิการคลัง” 

-รวบรวมขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง  
การจัดหาพัสดุเพื่อเผยแพรใหประชาชน 
รับทราบ  
-สำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช 
บริการ  
-นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธ 
ตามชองทางการประชาสัมพันธของสถานี 
ตำรวจนครบาลบางซื่อ 

-  ✓    - 

กิจกรรม”จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึง 
ขอมูลขาวสารของสถานีตำรวจนครบาล 
บางซื่อ” 

-จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารใน 
ชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแก 
ประชาขน  
-จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
-ประกาศผานเว็บไซด/เฟสบุค 
ของสถานีฯ 

-  ✓    - 

จัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของสถานี 
ตำรวจนครบาลบางซื่อ 

-ประชุมคัดเลือกแตงต้ังเจาหนาท่ีในการรับ 
เรื่องรองทุกขและตอบคำถาม  
-พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบ  
ใหมีประสิทธิภาพ 

-  ✓    - 



 
 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการดำเนินการ ปญหา/อุปสรรค 

ดำเนินการ 

แลว 

ระหวาง 

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

โครงการ กต.ตร.พบประชาชน  - รวมประชุมตรวจสอบและติดตามการ 
ปฏิบัติหนาท่ีของตำรวจทุกสายงาน  
-รวมกันพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของ 
กต.ตร.เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนในชุมชน 
รวมกับเจาหนาท่ีตำรวจ  
- ติดตามการปฏิบัติงานรายโครงการ 
กิจกรรม มาวิเคราะหปรับปรุงแกไข 

-  ✓    - 

โครงการ Smart Safety Zone 4.0  -เสนอขออนุมัติโครงการ Smart Safety  
Zone 4.0  
-จัดต้ังภาคีเครือขายปองกันอาชญากรรมใน 
พื้นท่ี  
-ใหภาคีเครือขายไดเขามามีสวนรวมในการ 
วิเคราะหสภาพพื้นท่ีและคัดเลือกพื้นท่ีรวม 
โครงการ  
-นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตางๆท่ี 
ทันสมัยมาใชเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือน 
การแกไขปญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี 

-  ✓    - 

 
 



ยุทธศาสตร ท่ี 4 สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการดำเนินการ ปญหา/อุปสรรค 

ดำเนินการ 

แลว 

ระหวาง 

ดำเนินการ 

ไมได 

ดำเนินการ 

โครงการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ 
ประจำป 

-ประชุม ช้ีแจงแนวทางในการจัดทำ 
แผนการปฏิบัติราชการประจำป  
-แตงต้ังคณะทำงานจัดทำแผนการปฏิบัติ 
ราชการจากทุกสายงาน  
-เผยแพรขอมูลแผนการปฏิบัติราชการ 
ลงเว็ปไชดเพื่อเผยแพรใหประชาชน 
รับทราบโดยท่ัวกันเพื่อใหประชาชนทราบ 

-  ✓    - 

กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การ ตรวจสอบการรับ การจาย 
และการใช 
ประโยชนทรัพยสินของสถานีตำรวจ 

-สรุปผลการรับ จายของสถานีตำรวจ ให 
ประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง 
เว็บไซต  
-เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัย 
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

-  ✓    

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การ ตรวจสอบ กำกับดูแลและรวมเปน  

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง 

-คัดเลือกตัวแทนประชาชนจากชุมชน เพื่อ 
เลือกตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการ -
จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ  
-จัดประชุมใหความรูความเขาใจแก 
คณะกรรมการเมื่อไดรับการจัดสรร 
งบประมาณ การเบิก-จาย  
-รายงานผลการดำเนินการใหประชาชน 
ทราบทุกข้ันตอนผานทางเว็บไซต 

-    ✓  - 



 


