
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปี 2565 

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
 

 

 



การดำเนินการการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

ของสถานีตำรวจนครบาลบางย่ีเรือ 

งานจราจร  
ผลจากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ลำดับที ่ โอกาส/ความเสี่ยง เขียว 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

เหลือง 
ความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ส้ม 
ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

แดง 
ความเสี่ยง 

ระดับสูงมาก 

1. รับเงินแลกกับไม่ดำเนินคดผีู้กระทำผิด กฎหมาย
จราจร เช่น ไม่ พกใบขับขี่ อุปกรณส์่วนควบไมส่มบูรณ ์
ฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ 

 
        

      √ 

  

2. รับเงินแลกกับการไมด่ำเนินคดีในความผิด  
กฎหมายจราจร เช่น รถบรรทุกนำ้หนัก
เกิน  รถบรรทุกวิ่งในเวลาหา้ม  จอดรถหน้าร้าน  
ผู้ประกอบการในท่ีห้าม จอด ฯลฯ 

         

     √ 

   

 

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงงานจราจร สน.บางย่ีเรือ  

ลำดับ รูปแบบพฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1. รับเงินแลกกับไม่ดำเนินคดผีู้กระทำผิด 
กฎหมายจราจร เช่น ไม่พก
ใบขับข่ี  อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบรูณ์ ฝา่ฝืน 
สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ 

1.ควบคุมดูแลตามค้าสั่ง ตร. ท่ี 1212/2537   
2.มีการอบรมก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าท่ี  
3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 

2. รับเงินแลกกับการไมด่ำเนินคดีในความผิด
กฎหมายจราจร เช่น รถบรรทุก น้ำหนัก
เกิน รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม  จอดรถหน้า
ร้านผู้ประกอบการในท่ีห้าม จอด ฯลฯ 

1.กวดขันจับกุมผู้ประกอบการทีก่ระทำผดิอย่างจริงจงั  
2.เบิกจ่ายเงินรางวัลนำจับให้ผู้จับกุมถูกต้องตามระเบียบ  
3.ส่งเสรมิมาตรการไม่ใหไ้ม่รบัอยา่งเป็นรูปธรรม  
4.ยกย่องประกาศเกียรติคณุตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานด้วยความ
ถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

 

 

 

 



งานป้องกันปราบปราม  

ผลจากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ลำดับที ่ โอกาส/ความเสี่ยง เขียว 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

เหลือง 
ความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ส้ม 
ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

แดง 
ความเสี่ยง 
ระดับสูง

มาก 

1. รับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม
ดำเนินคดเีมื่อพบ ผู้กระทำผดิกฎหมายตาม  พ.ร.บ.สถาน
บริการฯ 

 
     

    √ 

 
  

2. รับเงินแลกกับการละเว้น  ไมต่รวจตราตามอำนาจ หน้าที่
เพื่ออำนวยความ สะดวกให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 

    

     √ 

   

 

ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงงานป้องกันปราบปราม สน.บางย่ีเรือ  

ลำดับ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1. รับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนเพื่อแลกกับ การไม่
จับกมุดำเนินคดีเมื่อพบผู้กระทำผดิกฎหมายตาม 
พ.ร.บ.สถานบริการฯ 

1.ควบคุมดูแลตามค้าสั่ง ตร. ท่ี 1212/2537   
2.มีการอบรมก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าท่ี  
3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 

2. รับเงินแลกกับการละเว้น ไมต่รวจตราตาม
อำนาจหน้าท่ีเพื่ออำนวยความ สะดวกให้ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการ 

1.กวดขันจับกุมผู้ประกอบการที่กระท้าผดิอย่างจริงจัง  
2.เพิ่มวงรอบการตรวจของผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
3.ส่งเสรมิมาตรการไม่ใหไ้ม่รบัอยา่งเป็นรูปธรรม  
4.ยกย่องประกาศเกียรติคณุตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงาน ด้วย
ความถูกต้อง สุจรติ ไมเ่ห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

 

 

 

 

 



งานสอบสวน  

ผลจากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ลำดับ โอกาส/ความเสี่ยง เขียว 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

เหลือง 
ความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ส้ม 
ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

แดง 
ความเสี่ยง 

ระดับสูงมาก 

1. รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการสอบสวน  หรือ
รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดกฎหมาย 

 
     
     √ 

  

2. รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการละเว้นการ ปฏบิัติตาม
อำนาจหน้าท่ี ตามกฎหมาย 

    √ 
   

 

ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงงานสอบสวน สน.บางย่ีเรือ  

ลำดับ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1. รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการ สอบสวน หรือ
รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือผู้กระทำผิด
กฎหมาย 

1.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ท่ี 1212/2537   
2.มีการประชุมกำชับการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างสม่ำเสมอ  
3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 

2. รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการละ เว้นการ
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

1.มีระบบการตรวจสอบสำนวนการสอบสวน  
2.เบิกจ่ายเงินค่าสำนวนให้พนักงานสอบสวนถูกต้องตาม ระเบียบ  
3.สง่เสรมิมาตรการไม่ใหไ้ม่รบัอยา่งเป็นรูปธรรม  
4.ยกย่องประกาศเกียรติคณุตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงาน ด้วยความ
ถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

 

 

 

 

 

 



งานสืบสวน  

ผลจากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ลำดับ โอกาส/ความเสี่ยง เขียว 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

เหลือง 
ความเสี่ยง 
ระดบัปาน

กลาง 

ส้ม 
ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

แดง 
ความเสี่ยง 

ระดับสูงมาก 

1. รับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นเพื่อแลกกับไม่ดำเนินคดี
ผู้กระทำผดิ กฎหมาย หรือให้ไดร้บัโทษน้อยลง เช่น ยา
เสพติด การพนัน 

 
 
√ 

  

2. รับเงินแลกกับการอำนวย ความสะดวก หรือละเว้น การ
จับกุมจากผู้กระทำผิดกฎหมาย 

 
√ 

   

 

ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงงานสืบสวน สน.บางย่ีเรือ  

ลำดับ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 รับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนเพื่อแลกกับไม่ดำเนินคดี
ผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือ ให้ไดร้บัโทษน้อยลง เช่น 
ยาเสพตดิ การพนัน 

1.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ท่ี 1212/2537   
2.มีการอบรมก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่  
3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 

2 รับเงินแลกกับการอำนวยความสะดวก  หรือละเว้น
การจับกุมจากผู้กระทำผดิกฎหมาย 

1.กวดขันจับกุมผู้ประกอบการที่กระทำผดิอย่างจริงจัง 
2.เบิกจ่ายเงินรางวัลนำจับให้ผู้จับกุมถูกต้องตามระเบียบ 
3.ส่งเสรมิมาตรการไม่ใหไ้ม่รบัอยา่งเป็นรูปธรรม  
4.ยกย่องประกาศเกียรติคณุตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงาน 
ด้วยความถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชนส์่วนตน 

 

 

 

 

 

 



งานอำนวยการ  

ผลจากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ลำดับ โอกาส/ความเสี่ยง เขียว 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

เหลือง 
ความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ส้ม 
ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

แดง 
ความเสี่ยง 
ระดับสูง

มาก 

1 รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการอำนวยความ สะดวก 
งดเว้น หรือ ละเลยในกระบวนการที่ตนมีหน้าที่ เช่น ใน  
ขั้นตอนตรวจสอบหลักฐาน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ขอ
อนุญาตมี หลักฐานการขอไม่ครบ  เป็นต้น 

 
 
√ 

  

2 รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการละเว้นการปฏิบัติ
ตามอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

    √ 
   

 

ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงงานอำนวยการ สน.บางย่ีเรือ  

ลำดับ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1. รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการ อำนวยความสะดวก 
งดเว้น หรือละเลย ในกระบวนการที่ตนมีหน้าท่ี เช่น ใน 
ขั้นตอนตรวจสอบหลักฐาน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ขอ
อนุญาตมีหลักฐานการขอ ไม่ครบ เป็นต้น 

1.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ท่ี 1212/2537   
2.มีการประชุมกำชับการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างสม่ำเสมอ  
3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 

2. รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการละ เว้นการปฏิบตัิตาม
อำนาจหน้าท่ีตาม กฎหมาย 

1.มีระบบการตรวจสอบ ควบคุมตามวงรอบสม่ำเสมอ  
2.ดำเนินการจดัท้าสารบบ ควบคมุพัสดุครุภณัฑ์ให้เป็น 
ปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรยีกสุ่มตรวจไม่แจ้ง  
3.ส่งเสรมิมาตรการไม่ใหไ้ม่รบัอยา่งเป็นรูปธรรม  
4.ยกย่องประกาศเกียรติคณุตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงาน ด้วย
ความถูกต้อง สุจรติ ไมเ่ห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

 


