
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต

ประจำปี 
 



คำนำ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ของสถานีตำรวจ 
นครบาลบางยี่เรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจและ 
ความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปลูกจิตสํานึก 
ค่านิยม  สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560 – 256๗) แผนปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.2565 ของสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก มีการดําเนินงานบน พ้ืนฐาน ความถูกต้องและเป็น
ธรรม  ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและร่วมสร้างพฤติกรรมร่วม
ต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบต่อไป  
 
สถานีตำรวจนครบาลบางย่ีเรือ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการถือเป็นปัญหาสำคัญ ประการหนึ่งซึ่งส่ง ผลกระทบต่อ 
เสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดย 
กระบวนการของปัญหาทุจริตเกิดจากนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ ซึ่งมีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัป
ชัน   ใน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการเอ้ือประโยชน์  (Trading 
Influence)  สร้างความเสียหายแก่ราชการในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก จากสรุปผลการสอบสวนและศึกษา
เรื่องการทุจริต ของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา
ได้แบ่งกรณีการ ทุจริต คอร์รัปชันออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละสายงาน 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการสัมปทาน การทุจริตโดยการทำลายระบบตรวจสอบอำนาจรัฐ
และการทุจริตเชิงนโยบาย  

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากหน่วยงายภายในนำไปสู่การวิเคราะห์และกำหนด
มาตรการกิจกรรม หรือ แนวทางป้องกันการทุจริต 

 
สาเหตุของการทุจริต  

                   1) ปัญหาระบบอุปถัมภ์และค่านิยมในทางที่ผิด เช่น ติดสินบน ยกย่องคนร่ำรวยและ
มีอำนาจ โดยมิชอบระบบพวกพ้อง  

                   2) ปัญหาโครงสร้างของราชการที่ซับซ้อน ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก  
                   3) ปัญหาระบบการทำงานไม่รัดกุม มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต  
                   4) ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐล่าช้า ไม่ทั่วถึงและละเลยในบางกรณี  



                   5) ปัญหาบุคคลไม่ซื่อสัตย์  
                    6) ภาคประชาชนเพิกเฉยต่อการทุจริต ติดสินบนราชการสมยอมและเข้าร่วมใน

กระบวนการทุจริต  
 
เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีต่อไป  
นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประ เมินคุณธรรม

และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ของ สถานีตำรวจนครบาล โดยใช้ชื่อว่าระบบ POLICEITA เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การบริหารจัดการข้อมูล และการกำกบติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และ
ประมวลผล การประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประ
เมน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได ้ 
 
วัตถุประสงค ์ 

          1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  
                    2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการขึ้นภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชน  ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ  
                    3. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางรัก มีระบบการทำงานและการ
ตรวจสอบ  ที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต  
                    4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการตำรวจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ตัวช้ีวัดในการประเมิน จำแนกเออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด 

1.การปฏิบัติหน้าที่  
2.การใช้งบประมาณ  
3.การใช้อำนาจ  
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6.คุณภาพการดำเนินงาน  
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8.การปรับปรุงระบบการทำงาน  
9.การเปิดเผยข้อมูล  
10.การป้องกันการทุจริต  



ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน  
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในหน้าที่แต่ละสายงาน 
โดยเฉพาะความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐโอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริตและประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้   

1.บุคลากรทุกสายงานมีโอกาส รับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน อำนวยความสะดวก งดเว้น หรือละเลย 
ในกระบวนการที่ตนมีหน้าที่ หรือเพ่ือแลกกับไม่ดำเนินคดีผู้กระทำผิด  

2.บุคลากรธุรการขาดความรู้ ความเข้าใจ และความรอบครอบเกี่ยวกับการระบุตรวจสอบและแยก
ประเภททรัพย์สิน จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบลงทะเบียนครุภัณฑ์ในกระบวนงานการเบิก
จ่ายเงิน  
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง  
          1.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537   
          2.มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  
          3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
          4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 
          5.มีระบบการตรวจสอบ ควบคุมตามวงรอบสม่ำเสมอ  
          6.ดำเนินการจัดทำสารบบ ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกสุ่มตรวจ
ไม่แจ้ง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดเงื่อนไขอย่างเข็มงวดในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจา้ง      
สินทรัพย์มีรายการครุภัณฑ์ต้องลงทะเบียนสินทรัพย์  

7.ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกตอ้งแก่บุคลากรอย่างทัว่ถึงและสมำ่เสมอเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย   
         8.มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  
         9.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นรูปธรรม 
         10.มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการทุจริต 
         11.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจที่ปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต การบังคับบัญชา 

งานจราจร    
เจ้ าหน้ าที่ ตำรวจจราจรส่วนใหญ่ ออก
ปฏิบัติ งาน อำนวยการจราจร และใช้
อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายจราจรคน
เดียว ไม่มีผู้รับรู้เปิดโอกาสในการกระทำผิด 
ประกอบกับการเสนอให้ของผู้กระทำ ผิด
ก ฎ ห ม าย จ ร า จ ร เพื่ อ แ ล ก กั บ ค ว า ม
สะดวกสบาย 

รับเงินแลกกับไม่ดำเนนิคดีผู้กระทำผดิ 
กฎหมายจราจร เช่น ไม่ พกใบขับขี่ อุปกรณ์
ส่วนควบไม่สมบูรณ์ ฝา่ฝืน สัญญาณไฟ
จราจร ฯลฯ 
รับเงินแลกกับการไม่ดำเนนิคดีใน
ความผิด กฎหมายจราจรเชน่ รถบรรทุก
น้ำหนักเกิน  รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม  จอด
รถหน้าร้าน ผูป้ระกอบการในทีห้่าม จอด 
ฯลฯ 

 1.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที ่1212/2537   
 2.มีการประชุมกำชบัการปฏบิตัิหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  
 3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
 4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 
 5.มีระบบการตรวจสอบ ควบคมุตามวงรอบสม่ำเสมอ  
6.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นรปูธรรม 
7.มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการทุจริต 
8.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจที่ปฏิบัติงาน ด้วยความ
ถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  

๑.ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ   
๒.ให้สารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางยี่
เรือ เป็นผู้ช่วยควบคุมการปฏิบัติ  
 

งานป้องกันปราบปราม    

ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามมีหน้าที่
ตรวจตรา บังคับใช้กฎหมาย สถานบริการ 
เช่น ควบคุมเวลาการเปิด-ปิดสถานบันเทิง
ต่าง ๆ การกวดขันการกระทำผิดในสถาน
บ ริ ก า ร เปิ ด โอ ก า ส ใน ก า ร เรี ย ก รั บ
ผลประโยชน์ 

รับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนเพื่อแลกกับการไม่
จับกุมดำเนินคดีเมื่อ พบผู้กระทำผิดกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.สถานบริการฯ 
รับเงินแลกกับการละเว้น ไม่ตรวจตราตาม
อำนาจหน้าที่เพื่ออำนวย ความสะดวกให้ผู้
ประกอบกิจการ สถานบริการ 

1.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537   
 2.มีการประชุมกำชบัการปฏบิตัิหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  
 3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
 4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 
 5.มีระบบการตรวจสอบ ควบคมุตามวงรอบสม่ำเสมอ  
6.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นรปูธรรม 
7.มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการทุจริต 
8.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจที่ปฏิบัติงาน ด้วยความ
ถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
 
 

๑.ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ   
๒.ให้รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสถานี
ตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เป็นผู้ช่วยควบคุมการ
ปฏิบัติ  
 



งานสอบสวน    

ต ำ ร ว จ ส า ย ง า น ส อ บ ส ว น เ ป็ น ผู้ มี
อำนาจ สอบสวนตาม ป.วิ อาญา และถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ค้าสั่งใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อ บ ส วน  ร วบ ร ว ม
พยานหลักฐานประกอบ ส้านวนการสอบสวน 
อาจมีความ เสี่ ย ง ต่ อการทุ จริต เรี ยกรับ
ผลประโยชน์จาก ผู้กระทำผิดกฎหมาย 

รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การสอบสวน 
หรือรวบรวม พยานหลักฐานช่วยเหลือผู้กระทำ
ผิดกฎหมาย 
รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การละเว้นการ
ปฏิบัติตามอำนาจ หน้าทีต่ามกฎหมาย 

1.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537   
 2.มีการประชุมกำชบัการปฏบิตัิหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  
 3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
 4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 
 5.มีระบบการตรวจสอบ ควบคมุตามวงรอบสม่ำเสมอ  
6.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นรปูธรรม 
7.มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการทุจริต 
8.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจที่ปฏิบัติงาน ด้วยความ
ถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
 

๑.ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ   
๒.ให้รองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล
บางยี่เรือ เป็นผู้ช่วยควบคุมการปฏิบัติ  
 

งานสืบสวน    

ตำรวจสายงานสืบสวนมีหน้าที่สืบสวน จับกุม
ผู้กระทำผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญา เมื่อมี
การจับกุมผู้กระทำผิดตาม อำนาจหน้าที่แล้ว
เสนอข้อต่อรองเรียก รับผลประโยชน์มาเป็น
ของตนเองหรือ ผู้อื่ น ได้หรือผู้ กระทำผิด
ก ฎ ห ม า ย ที่ ถู ก  จั บ กุ ม เส น อ เ งิ น ห รื อ
ผลประโยชน์ไม่ให้ ถูกดำเนินคดี หรือเปลี่ยน
ข้อหาให้รับโทษน้อยลง 

รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อ แลกกับไม่
ดำเนินคดีผู้กระทำผิด กฎหมาย หรือให้ได้รับ
โทษน้อยลง เช่น ยาเสพติด การพนัน 
รับเงินแลกกับการอำนวยความ สะดวก หรือละ
เว้นการจับกุมจาก ผู้กระทำผิดกฎหมาย 

1.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537   
 2.มีการประชุมกำชบัการปฏบิตัิหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  
 3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
 4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 
 5.มีระบบการตรวจสอบ ควบคมุตามวงรอบสม่ำเสมอ  
6.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นรปูธรรม 
7.มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการทุจริต 
8.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจที่ปฏิบัติงาน ด้วยความ
ถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
 
 
 

๑.ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ   
๒.ให้รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจนครบาล
บางยี่เรือ เป็นผู้ช่วยควบคุมการปฏิบัติ  
 



 

                                                                          พันตำรวจเอก 

( ดุสิต วาลีประโคน ) 

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ

งานอำนวยการ     

ตำรวจสายงานอำนวยการที่รับผิดชอบ เรื่อง
การขออนุญาตหรือการรับชำระ ค่าธรรมเนียม
ของสถานีตำรวจ เอื้อประโยชน์แก่ผู้มาขอ
อนุญาต 
 
ตำรวจสายงานอำนวยการที่รับผิดชอบ พัสดุ
ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
เอือ้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการคู่สัญญา 

รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การอำนวย
ความสะดวก งดเว้น  หรือละเลยในกระบวนการ
ที่ ต น มี หน้ าที่  เช่น  ในขั้ น ตอนตรวจสอบ 
หลักฐาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ขออนุญาตมี
หลักฐานการขอไม่ครบเป็นต้น 
รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการละเว้นการ
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

1.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537   
 2.มีการประชุมกำชบัการปฏบิตัิหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  
 3.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
 4.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งแบะแส 
 5.มีระบบการตรวจสอบ ควบคมุตามวงรอบสม่ำเสมอ  
6.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นรปูธรรม 
7.มีบทลงโทษที่เด็ดขาดเมื่อพบการทุจริต 
8.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจที่ปฏิบัติงาน ด้วยความ
ถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
9.ดำเนนิการจัดทำสารบบ ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็น 
ปัจจุบนั ผูบ้ังคับบัญชาระดบัสูงเรียกสุ่มตรวจไม่แจ้ง และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและกำหนดเงื่อนไขอย่าง
เข็มงวดในกรณีที่มีการจัดซือ้จัดจ้าง  สนิทรัพย์มีรายการ
ครุภัณฑ์ต้องลงทะเบียนสนิทรัพย์  
10.ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
และสม่ำเสมอเก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่าย   
11.มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  
 

๑.ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ   
๒.ให้สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนครบาล
บางยี่เรือ เป็นผู้ช่วยควบคุมการปฏิบัติ  
 



 

 

 


