
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปอ้งกันการทุจริต 

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

สถานีตาํรวจนครบาลเตาปูน



     บันทึกข้อความ 
สวนราชการ   สน.เตาปูน   

ที่ ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๖/-    

  โทรศัพท   ๐ ๒๕๘๕ ๖๑๐๑   

  วันที่     1  เมษายน  2565 

เรื่อง  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต

เรียน  ผกก.สน.เตาปูน

 ตามที่ สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน มีภารกิจเรื่องการรายงานงานประเมินคุณธรรมและความ โปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ในตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการ ทุจริต ตัว 

ชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ขอที่ 40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ ปองกัน 

การทุจริตการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก  นั้น 

บัดนี้ งานอํานวยการการ สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน ไดติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของสถานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอง 6 เดือนแรก) รายละเอียด 

ปรากฏตามเอกสารที่แนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศแนบท้ายนี้ 

 พันตำรวจโท 
( อดินันท ศรีนุเสน ) 

  สว.อก.สน.เตาปูน



ประกาศ สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน 
เรื่อง รายงานการกํากับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

( รอบ 6 เดือนแรก )  ของ สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน 

_____________________

ตามที่  สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน ม ีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  2565  ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก นั้น 

บัดนี ้ สถานีตาํรวจนครบาลเตาปูน   ไดติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน 
ตามแผนปฏบิตักิารป้องกันการทุจริตของ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 ) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันที่  1   เดือน   เมษายน  พทุธศกัราช 2565 

  พันตำรวจเอก 
 ( จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ ) 

 ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลเตาปูน 



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยในการต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ 
ผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 

-รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใน
การดำเนินงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
หน่วยงาน
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วม
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ

 12,000.-  - 

กิจกรรมมอบนโยบายในการกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานในการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส 

-การกาํหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน 
ความโปรงใสในการทํางานของผูปฏิบัติทุกระดับชั้น
-เสริมสรา้งสมรรถนะและขีดความสามารถของ 
บุคลากร สถาบีตํารวจนครบาลเตาปูน ในการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต

-  -



ยุทธศาสตร์ ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต 
ของผูบริหาร สถานีตํารวจนครบาลเตาปูน

-ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
-ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
-จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต
-รายงานผลการดำเนินงาน

-   - 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือ
จัดทำการประกาศ 
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
-นาํสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตาม 
ชองทางการประชาสัมพันธของ สน.เตาปูน

-  - 

กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

-รับโอนการจัดสรรงบประมาณประจำปี
-จัดทำทะเบียนคุมการเบิก
-การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสถานีฯ ให้
ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่ว
กัน

-  -



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
-ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถานี มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการประจำและให้แระชาชนสืบค้นได้
เอง
-ประกาศผ ่านเว ็บไซด ์ท ี ่ม ีข ้อม ูลผลการ
ดำเนินงานของสถานี

-  - 

กำหนดขัน้ตอน/กระบวนการเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน 

-จัดทาํขั้นตอนกระบวนการและชองทางใน 
การรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/รองเรียน และ 
แรแจงเบาะแสการทุจริต
-ตูรับฟงความคิดเห็นติดตั้งไว ณ สถานีตํารวจ
-ผานเว็บไซดสถานีตํารวจนครบาลเตาปูน 
ห ัวขอ้ ช่องทางการแจง้เร ือ่งร ้องเรียน/ 
เสนอแนะ/ติดตอสอบถาม

-  - 

มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน 

-จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนแสดงข้อมูลที่
เ ก ี ่ ยวก ับหล ัก เกณฑ์  ว ิ ธ ี การ  ข ั ้ นตอน
ระยะเวลา หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ
-ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับบริการประชาชน
ให้รับทราบ
-ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โปร่งใส และได้
มาตรฐาน

-  -



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

-จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มา
ขอรับริการ

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

-ประชุมปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ตามคู่มือสำหรับประชาน
-จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
-ติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการเพ่ือนำจุดบกพร่องมา
ปรบปรุงแก้ไข

-  - 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

-จัดประชุมชี้แจงแนวทางเพื่อสร้างมาตรการ
ร่วมกันในการกำหนัดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ในการคัดเลือก
-คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล
-มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ

-  - 

กิจกรรม การจัดทาํขอตกลงการปฏิบัติ 
ราชการของสถานีตํารวจนครบาลเตาปูน

-สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความ
ร ่วมมือระหว ่างภาคีเคร ือข ่ายหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกและประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต

-  -



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

-พัฒนาระบบการป้องกันการทุจร ิต และ
จัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

มาตรการ”ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
กรณีประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

-กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-กำหนดหล ักเกณฑ์และแนวทางในการ
พิจารณาเร ื ่องร ้องเร ียนว ่ามี ม ูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตหรือไม่
-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณ๊มี
เจ ้าหน้าที ่ท ุจร ิตและปฏิบ ัต ิราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
-ดำเนินการทางวินัย
-ติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดของเจ้าหน้าที่
โดยเจตนาทุจริต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแจ้งเบาะแสนในเว็บไชด์
-แจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ร้องเรียนทราบผล
และความคืบหน้าของการดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

-  -



ยุทธศาสตร์ ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
การจัดหาพัสดุเพื ่อเผยแพร่ให้ประชาชน
รับทราบ 
-สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช 
บริการ
-นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธ 
ตามชองทางการประชาสัมพันธของ สถานี 
ตํารวจนครบาลเตาปูน

-  - 

กิจกรรม”จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึง 
ขอมูลขาวสารของสถานีตํารวจนครบาล
เตาปูน” 

-จ ัดให ้ม ีและเผยแพร่ข ้อม ูลข่ าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาขน
-จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี
-ประกาศผ่านเว็บไซด์/เฟสบุ๊ค ของสถานีฯ

-  - 

จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของสถานี 
ตํารวจนครบาลเตาปูน

-ประชุมคัดเลือกแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับ
เรื่องร้องทุกข์และตอบคำถาม
-พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบ
ให้มีประสิทธิภาพ

-  -



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

โครงการ กต.ตร.พบประชาชน - ร ่วมประชุมตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทุกสายงาน
-ร่วมกันพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของ
กต.ตร. เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนในชุมชน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- ต ิดตามการปฏ ิบ ัต ิงานรายโครงการ
กิจกรรม มาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข

-  - 

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 -เสนอขออนุมัต ิโครงการ Smart Safety
Zone 4.0
-จัดตั้งภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมใน
พ้ืนที่
-ให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพพื้นที่และคัดเลือกพื้นที่ร่วม
โครงการ
-นำเทคโนโลย ีหร ือนว ัตกรรมต ่างๆ ที่
ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

-  -



ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค ดำเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

โครงการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

-ประช ุม ช ี ้ แจงแนวทางในการจ ัดทำ
แผนการปฏิบัติราชการประจำปี
-แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการปฏิบัติ
ราชการจากทุกสายงาน
-เผยแพร่ข ้อมูลแผนการปฏิบัต ิราชการ
ลงเว ็ปไชด ์ เพ ื ่ อ เผยแพร่ ให ้ประชาชน
รับทราบโดยทั่วกันเพ่ือให้ประชาชนทราบ

-  - 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของสถานีตำรวจ 

-สรุปผลการรับ จ่ายของสถานีตำรวจ ให้
ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์
-เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

- 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ กำกับดูแลและรวมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

-คัดเลือกตัวแทนประชาชนจากชุมชน เพ่ือ
เลือกตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-จ ัดประช ุมให ้ความร ู ้ ความเข ้า ใจแก่
คณะกรรมการ เม ื ่อได ้ร ับการจ ัดสรร
งบประมาณ การเบิก-จ่าย
-รายงานผลการดำเนินการให้ประชาชน
ทราบทุกขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์

-  -




