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สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปี ๒๕๖5 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563- 2565) โดยมุ่งเน้นการ
สร้างจิตส านึกของข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบางนา ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดและภายนอกโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามภารกิจ ตลอดจนการพัฒนากลไก การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือลดและป้องกันปัญหา
การทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน  และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ที่ได้แสดงเจตนารมณ์
ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการที่จะขับเคลื่อนให้หน่วยงาน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน 
รวมถึงมุ่งยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ  

เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ก าหนดให้การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  สถานีต ารวจนครบาลบางนา จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน
แผนงานที่แสดงถึงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณะชน 
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1.หลักการและเหตุผล  
ปญหาการทุจริตในหน่วยงานรัฐถือเป็นปญหาส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบตอการพัฒนา

ประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสาเหตุของการทุจริตนั้น ได้แก ระบบอุปถัมภ์และคานิยม
ในทางท่ีผิด โครงสร้างของสวนราชการที่ซับซอน ไมโ่ปรงใส ระบบการท างานที่ไม่รัดกุม มีชองว่างที่เอ้ือต่อการ
ทุจริต การตรวจสอบการทุจริตที่ล่าช้า ไม่ทั่วถึง บุคลากรที่ไม่ซื่อสัตยสุจริต และการเพิกเฉยและความเคยชิน 
ของประชาชนที่มีตอการทุจริตของเจาหนาที่รัฐ  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
มติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ฉบับสมบูรณ์ ที่ก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and 
Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐาน เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นตอการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตในเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index)  

 

โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนด 
แนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆ ใน
ประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยของเรา
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน 
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2.สถานการณ์และแนวโน้มการทุจริต  
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ

แปลง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่ม
แนวคิด ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและ สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
โดยจะต้อง สามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญ
อยู่จริง ต้องมี การค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้ประชาชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ ก็เพ่ือ 
ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้
สถานีต ารวจ เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

สถานีต ารวจนครบาลบางนา มีหน้าที่หลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
๒๕60 – ๒๕๖4) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการทุจริต ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2563-2565) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังคงเป็นหน่วยงานส าคัญในการแก้ไขปัญหา การทุจริต 
คอร์รัปชั่นให้กับประเทศชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง แต่จากข้อมูลสถิติการร้องเรียน 
ข้าราชการต ารวจในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  
พบว่ามีการร้องเรียนข้าราชการต ารวจในเรื่องดังกล่าวยังคงมีสถิติที่สูงอยู่ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ถูกร้องเรียนมี  
พฤติการณ์แตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่รวมตลอดถึงถูกร้องเรียน 
เกี่ยวกับเรื่องการประพฤติส่วนตัวที่ฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ถูก  
ร้องเรียนมีทุกสายงาน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นผู้น้อยจนถึงระดับผู้บังคับบัญชา 
 

๓.วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
ประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานีต ารวจ เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) 

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และการด าเนินงานของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ดังนี้  

 

๑. จุดแข็ง (Strength)  
๑.๑ เป็นหน่วยงานที่มีก าลังพลมาก มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจของประเทศ  
๑.๒ บุคลากรมีคุณภาพและความสามารถเฉพาะตัวสูง  
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๑.๓ มีระบบงานที่สามารถน าปัญหาของชุมชน/ท้องถิ่น มาแก้ไขให้เกิดความพึงพอใจของ  

ประชาชนได้โดยตรง  
๑.๔ มีการท างานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ท าให้องค์กรต ารวจได้รับความ  

ไว้วางใจและความคาดหวังจากประชาชน  
๒. จุดอ่อน (Weakness)  

๒.๑ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยบางหน่วย ยังไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ ท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ  

๒.๒ มีการจัดท าแผน แต่ขาดการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมก ากับดูแลและ  
ประเมินผลยังขาดความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพที่ดี  

๒.๓ ระบบบริหารงานบุคคล ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้บรรลุผล ขาดแผนพัฒนา  
บุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

๒.๔ การหมุนเวียนบุคลากรภายในสถานีต ารวจ ยังไมค่ านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหลักและ 
ความสามารถของบุคลากร 

๓. โอกาส (Opportunity)  
๓.๑ บทบัญญัติของกฎหมายเปิดช่องให้สถานีต ารวจ มีโอกาสได้รับมอบหมาย ภารกิจที ่

ส าคัญ หลากหลาย  
๓.๒ สังคมให้ความสนใจการท างานของข้าราชการต ารวจ เพราะการท าหรือไม่ท าหน้าที่ของ  

ข้าราชการต ารวจมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน  
๓.๓ การพัฒนาการบริหารไปสู่หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  

(Good Governance) ท าให้สถานีต ารวจต้องปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานภายใน เพ่ือมุ่งสู่การมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓.๔ มีอ านาจตามกฎหมายที่คนในสังคมย าเกรง ผู้ร้ายกลัว  
๔. ภัยคุกคาม (Threat)  

๔.๑ ภาระหน้าที่ล่อแหลมต่อการแสวงหาผลประโยชน์  
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงผู้น าทางการเมือง นโยบายของฝ่ายการเมือง มีผลกระทบต่อการ 

บริหาร จัดการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ  
๔.๓ ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี  

เอกภาพ เนื่องจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง  
4.4 การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่บ่อยครั้ง ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่องขาดประสิทธิภาพ 
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๔.วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ  
วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรสนับสนุน และขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
ค่านิยม   โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล  
พันธกิจ   ๑. พัฒนาบุคลากร ให้โปร่งใสมปีระสิทธิภาพ  

๒. เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมแก่ข้าราชการต ารวจ ในการต่อต้านการทุจริต 
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ (ปี 2561-2580) 

๔. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๕.วัตถุประสงค์  
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์แนวโน้มการทุจริต จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นประเด็นชี้ น าการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ และเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565)  
น ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสถานีต ารวจนครบาล
บางนา ดังนี้  

5.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามกรอบของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 

5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลบางนา มีจิตส านึกและค่านิยมในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  

5.3 เพ่ือป้องกันมิให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลบางนา  กระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

5.4 เพ่ือประสานความร่วมมือกับภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไม่ทนต่อการทุจริต  
๑.1  ปลูกจิตส านึกค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวินัยในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 2.1 การแสดงเจตจ านงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

3.1 สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.2 แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
3.3 แสดงเจตจ านงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
4.1 ส่งเสริมความประพฤติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
4.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลสถิติเก่ียวกับข้าราชการต ารวจที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 5.1 มาตรการลงโทษข้าราชการต ารวจที่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5.2 จัดท าระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มีความ
เที่ยงตรงถูกต้อง 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลบางนา ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ร่วมต่อต้านการ ทุจริตในทุกรูปแบบ  
2.เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปฏิบัติและขยายผลไปยัง 

ประชาชนและมีความต่อเนื่อง  
3.สามารถลดการทุจริตในเชิงนโยบายและด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
4.มีกลไกการป้องกันการทุจริตที่ทันต่อสถานการณ์ สู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต  
5.การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้การกระท า  

ทุจริตลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริต 
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แนวทางและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
 

สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้ก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริต โดให้ข้าราชการต ารวจทุก
นายต้องน าไปปฏิบัติเพื่อให้มีการแก้ไขและป้องกันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยมี
กรอบแนวทางส าญในการด าเนินงานคือ 

๑ ให้ทุกสายงานก านดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒ การบังคับใช้มาตรการทางวินัยมาตรการทางการปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่าง เฉียบ
ขาดและรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 

๓ การควบคุมก ากับดูแลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่ง 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่าง เคร่งครัด 

4 การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็วประหยัดสะดวก ท าขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา 
ด าเนินการที่รวดเร็ว 

5 การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเชื่อถือความพึงพอใจ 
6 การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
7 การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆเพ่ือร่วมสอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบ เจ้าหน้าที่

ในสังกัดเพ่ือต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่ทนต่อการทุจริต  
วัตถุประสงค์ 1.ปรับฐานความคิดข้าราชการต ารวจ ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
                    และผลประโยชน์ส่วนรวม 
                        2.บูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการต ารวจ ในการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าหมาย  :    ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ ร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

มาตรการ 
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและแนวทางบรรลุผลการตามเปา้หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล

ตามเป้าหมาย 
1 2 3 4 

1.1 ปลูกจิตส านึกค่านยิม 
คุณธรรมและจริยธรรมและสร้าง
วินัยในการต่อต้านการทุจริต 

1.1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบให้กับบุคลากรของหน่วยงาน 
 

ความมี
จิตส านึกและ
ตระหนักใน
การต่อต้าน

การทุจรติของ
บุคลากรของ
หน่วยงาน 

 
จ านวน 

2 แผนงาน/ปี 

- แต่งตั้งคณะท างาน 
- ก าหนดแผนด าเนินการ 
- ด าเนินการขับเคลื่อน 
  การสร้างจิตส านึก 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายอ านวยการ 

1.1.2 กิจกรรมมอบนโยบายในการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
 

บุคลากรของ
หน่วยงาน มี
มาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน 
 

จ านวน 
2 แผนงาน/ปี 

- แต่งตั้งคณะท างาน 
- ก าหนดแผนด าเนินการ 
- ผู้ก าการ ประกาศนโยบาย 
ในการต่อต้านการทุจริต  
- สรุปผลการด าเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายอ านวยการ 

 
 
 

ผนวก ก 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
                2.เพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 
เป้าหมาย  :  การด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนและมีความต่อเนื่อง 

มาตรการ 
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและแนวทางบรรลุผลการตามเปา้หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตาม

เป้าหมาย 
1 2 3 4 

2.1 แสดงเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
สถานีต ารวจ 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 

ผู้ก ากับสถานี
ต ารวจนคร
บาลทองหล่อ  
ประกาศแสดง
เจตจ านงด้าน
ความโปร่งใส
และตรวจสอบ
ได้   
 
จ านวน 1 
แผนงาน/ป ี

- ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาล
ทองหล่อร่างเจตจ านง 
- ประชุมข้าราชการต ารวจทุกนาย  
- ประกาศเจตจ านงให้ทราบและ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
                 2.เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย  
เป้าหมาย  :  1.ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบาย  
                 2.นโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและแนวทางบรรลุผลการตามเปา้หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ไตรมาสที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล

ตามเป้าหมาย 
1 2 3 4 

3.1 สนับสนุนกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1.1 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผู้มีส่วนได้เสีย มี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนฯ 

 
จ านวน 1 
แผนงาน/ปี 

- แต่งตั้งคณะท างาน 
- ประกาศเชิญชวน 
ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายอ านวยการ 

3.2 แสดงเจตจ านงสุจริต 
ในการบริหารงาน 

3.2.1 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ 
นครบางทองหล่อ แสดง เจตจ านง
สุจริตในการบริหารงาน 

ผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจ
นครบาลทอง
หล่อ ประกาศ
นโยบาย ไม่รับ
ของขวัญ  
(No Gift Poicy)  
 
จ านวน 1 
แผนงาน/ปี 
 
 

- ผู้ก ากับการหัวหน้าร่างเจตจ านง  
- ประชุมข้าราชการทกฝ่าย 
- ประกาศเจตจ านงให้ทราบและ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายอ านวยการ 

3.3 แสดงเจตจ านงความ
โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 

3.3.1 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุ รายประจ าเดือน    
น าขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วย 

การจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหา
พัสดุ เป็นไป

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ
จัดหาพัสดุรายเดือน ของแต่ละ
เดือน ทุกเดือน  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายอ านวยการ 



ตาม กฎ 
ระเบียบ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
จ านวน 12 

ครั้ง/ปี 

- รวบรวมผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
หรือจัดหาพัสดุรายเดือน ของแต่
ละเดือน 
- น าลงประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ทราบทางเว็ปไซด์ของ
หน่วยงาน 
- ติดตามผลการด าเนินงาน  

 
3.3.2 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุ รายประจ าปี
งบประมาณ 2565 น าขึ้นเว็ปไซต์
ของหน่วย 

การจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหา
พัสดุ เป็นไป

ตาม กฎ 
ระเบียบ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
จ านวน 2 ครั้ง/

ปี 

- สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ
จัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน   
- รวบรวมผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
หรือจัดหาพัสดุรายเดือน ของ
รอบ 6 เดือน 
- น าลงประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ทราบทางเว็ปไซด์ของ
หน่วยงาน 
- ติดตามผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 



มาตรการ 
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและแนวทางบรรลุผลการตามเปา้หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล

ตามเป้าหมาย 
1 2 3 4 

 3.3.3 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่าย
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

การเบิก-จ่าย 
งบประมาณ 
เป็นไป กฎ 
ระเบียบ และ
กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2565 ทุกเดือน   
- น าลงประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ทราบทางเว็ปไซด์ของ
หน่วยงาน 
- ติดตามผลการด าเนินงาน  

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

ฝ่ายอ านวยการ,
สอบสวน,จราจร 

3.3.4 มาตรการในการใช้รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน  
ของทางราชการ 

ข้าราชการตรวจ 
สามารถแยก 
แยะระหว่าง
ผลประโยชน์

ส่วนรวมกับประ
ประโยชน์
ส่วนตัว 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ก าหนดมาตรการ 
ในการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
- ประชุมข้าราชการต ารวจ     
ทุกฝ่าย แจ้งมาตรการให้ทราบ
เพ่ือถือปฏิบัติ  
- ติดตามผลการด าเนินงาน 
 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

ฝ่ายป้องกนัฯ 
ฝ่ายจราจร 
ฝ่ายสอบสวน 
ฝ่ายสืบสวน 
ฝ่ายอ านวยการ 

3.3.5 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่าย
เงินกองทุนการสืบสวนสอบสวน 

การเบิก-จ่าย 
กองทุนการ

สืบสวน
สอบสวน 
เป็นไป กฎ 

ระเบียบ และ
กฎหมาย 

ที่เก่ียวข้อง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ   
- ก าหนดมาตรการ                 
  ในการเบิก-จ่าย 
- รายงานผลการเบิกจ่าย            
  ให้คณะกรรมการฯ 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงาน จ านวน 4 ครั้ง/ป ี

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

ฝ่ายสืบสวน,
สอบสวน

,อ านวยการ 

3.3.6 มาตรการการท าบัญชี การเบิก-จ่าย - จัดท าบัญชีคุมการเบิก-จ่าย ไม่ใช้
    

ฝ่ายจราจร 



การควบคุมการเบิกจ่ายใบสั่ง 
เจ้าพนักงานจราจร 

ใบสั่งเจ้า
พนักงานจราจร 

เป็นไป กฎ 
ระเบียบ และ

กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร  
- แจกจ่ายใบสั่งเจ้าพนักงาน
จราจร 
- รวมรวมต้นขั้ว และตรวจสอบ 
  ความถูกต้อง  
- ติดตามผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงาน จ านวน 12 ครั้ง/ปี 

งบประมาณ 

3.3.7 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ 
ในการให้ประกันตัวผู้ต้องหา 
 

ผู้ต้องหาได้รับ
ความเป็นธรรม
และพึงพอใจ

จากการใช้ดุลย
พินิจของเจ้า

พนักงาน 

- ก าหนดแนวทางเพ่ือเป็น 
  มาตรฐานในการปฏิบัติ  
- ก าชับการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
  แนวทางท่ีก าหนด 
- ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไป 
  ตามแนวทางทุกครั้งที่มีการ 
  ประกันตัวผู้ต้องหา  
- ติดตามผลการด าเนินงาน  
ด าเนินงาน จ านวน 12 ครั้ง/ปี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

ฝ่ายสอบสวน 

3.3.8 มาตรการการการท าบัญชีคุม
เงินกันตัวผู้ต้องหา 
 

เงินประกันตัว
ผู้ต้องหา 
ถูกต้อง 

ครบถ้วน 
เป็นไปตาม
ระเบียบและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

- ก าหนดแนวทางเพ่ือเป็น 
  มาตรฐานในการปฏิบัติ  
- ก าชับการปฏิบัติให้มีการออก 
  ใบเสร็จฯให้ตรงกับชื่อ 
  นายประกันฯ 
- ให้ลงบัญชีคุมเงินประกันตัว 
  ผู้ต้องหาทุกราย 
- ให้ตรวจสอบ การปฏิบัติให้ 
  เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด  
- ติดตามผลการด าเนินงาน  
ด าเนินงาน จ านวน 12 ครั้ง/ปี 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

ฝ่ายสอบสวน
,อ านวยการ 

3.3.9 มาตรการการเก็บรักษา การเก็บรักษา - ก าหนดแนวทางเพ่ือเป็น ไม่ใช้
    

ฝ่ายสอบสวน 



รถยนต์ของกลาง ในคดีอาญา - 
จราจร 

รถยนต์ของ
กลาง ใน

คดีอาญา – 
จราจรเป็นไป
ตามระเบียบ

และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

  มาตรฐานในการปฏิบัติ  
- จัดให้มีสถานที่ในการเก็บ 
  รักษาฯ ให้เป็นสัดส่วน  
- จัดท าหลักฐานการเก็บรักษาฯ  
- ติดตามผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงาน จ านวน 12 ครั้ง/ปี 

 

งบประมาณ 

3.3.10 มาตรการการท าบัญชี
ควบคุมเงินรายได้แผ่นดิน 

การควบคุมเงิน
รายได้แผ่นดิน 

เป็นไป กฎ 
ระเบียบ และ

กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ   
- ก าหนดมาตรการ                 
  ในการเบิก-จ่าย 
- รายงานผลการเบิกจ่าย            
  ให้คณะกรรมการฯ 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงาน จ านวน 12 ครั้ง/ป ี
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

ฝ่ายอ านวยการ,
สอบสวน,จราจร 

3.3.11 มาตรการในการควบคุม 
การเบิก – จ่ายอาวุธปืนและวิทยุ
สื่อสารของทางราชการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ   
- ก าหนดมาตรการ                 
  ในการเบิก-จ่ายฯ 
- รายงานผลการเบิกจ่าย            
  ให้คณะกรรมการฯ 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 
ด าเนินงาน จ านวน 12 ครั้ง/ปี 

 

 
    

ฝ่ายป้องกัน
ปราบปราม 
ฝ่ายจราจร 
ฝ่ายสืบสวน 
ฝ่ายสอบสวน 
ฝ่ายอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์  

    2.เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
    3.เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานในการป้องกันการทุจริต  
    4.เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต  

เป้าหมาย  :  1.กลไกการป้องกันการทุจริตมีความทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
                 2.มีการบูรณาการการท างานในการปูองกันการทุจริต  
                 3.การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

มาตรการ 
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและแนวทางบรรลุผลการตามเปา้หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ไตรมาสที่ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตาม

เป้าหมาย 
1 2 3 4 

4.1 ส่งเสริมความประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ 

4.1.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการต ารวจ ที่ประพฤติดี ตาม
ประมวลจริยธรรมและ จรรณยา
บรรณของต ารวจ (โครงการต ารวจ 
สีขาวดาวคุณธรรม) 

จ านวน
ข้าราชการ
ต ารวจที่ได้รับ
การคัดเลือกให้
เป็น ผู้ที่มีความ
ประพฤติดีเยี่ยม
เพ่ิมมากข้ึน 
 
จ านวน 1 
แผนงาน/ป ี

1.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
การคัดเลือก 
2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการการคัดเลือก 
3.ก าหนดแผนงาน ห้วงระยะเวลา
ด าเนินการ 
4.การสรุปผลการด าเนินกงาน 
 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

ทุกฝ่าย 

4.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับข้าราชการต ารวจที่มี
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.2.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลสถิติ 
เกี่ยวกับข้าราชการต ารวจที่มีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับ
ข้าราชการ

- จัดตั้งศูนย์ฯ และแต่งตั้ง 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- รวบรวมข้อมูล สถิติ เรื่อง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    

ฝ่ายอ านวยการ 



ต ารวจที่ถูก
ร้องเรียน โดย
จ าแนกประเภท
การทุจริตใน
ระบบฐานข้อมลู 
ทุกเดือน ตลอด
ปีงบประมาณ 

  ร้องเรียนจากทุกช่องทาง  
  และท าการคัดแยกประเภท 
  เรื่องร้องเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
  เรื่องร้องเรียน 
- คณะกรรมการ ด าเนินการ 
  ตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
  ที่เก่ียวข้อง 
- ด าเนินการตามผลการสอบสวน  
  และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  
                2.เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
                 3.เพ่ือให้ผู้กระท าผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์  
เป้าหมาย  :  1.การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
                2.การกระท าทุจริตลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริต 

มาตรการ 
มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและแนวทางบรรลุผลการตามเปา้หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ไตรมาสที่  
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล

ตามเป้าหมาย 
1 2 3 4 

5.1 มาตรการลงโทษ
ข้าราชการต ารวจที่กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5.1.1 น ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มาบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
อย่างจริงจัง หากพบหรือ มีเหตุสงสัย
ว่าข้าราชการต ารวจกระท าผิดให้ใช้ 
มาตรการทางปกครอง วินัย อาญา 
อย่างรวดเร็ว 

จ านวน
ข้าราชการ
ต ารวจที่กระท า
ผิดลดลง (เม่ือ
เปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา) 
จ านวน
ข้าราชการ
ต ารวจ กรท าผิด
ลดลง (1 ต.ค.
64-30 ก.ย.
65) 

-ประกาศแจ้งมาตรการในการ
ด าเนินทางวินัยต่อข้าราชการ
ต ารวจที่กระท าผิดวินัย 
-ผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน 
รวบรวมผลของแต่ละสายงานให้
ทราบ ทุกเดือน 
-แยกประเภทของการกระท า
ความผิด 
-แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/
สอบสวน ข้อเท็จจริง 
-สรุปผลการตรวจสอบ และการ
รายงานผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายป้องกันฯ 
ฝ่ายอ านวยการ 
ฝ่ายจราจร 
ฝ่ายสืบสวน 
ฝ่ายสอบสวน 

5.2 จัดท าระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 
ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ  
มีความเท่ียงตรงถูกต้อง 

5.2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การ
ทุจริตของข้าราชการ ต ารวจ ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

จ านวนช่องทาง
ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์/แจ้ง
เบาะแส 
อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
ตลอดปีงบประมาณ 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายอ านวยการ 

 



 
                 
5.2 จัดท าระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 
ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ  
มีความเท่ียงตรงถูกต้อง 

5.2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การ
ทุจริตของข้าราชการ ต ารวจ ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

จ านวนช่องทาง
ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์/แจ้ง
เบาะแส 
อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

- จัดตั้งศูนย์ฯ และแต่งตั้ง 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- รวบรวมข้อมูล สถิติ เรื่อง 
  ร้องเรียนจากทุกช่องทาง  
  และท าการคัดแยกประเภท 
  เรื่องร้องเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
  เรื่องร้องเรียน 
- คณะกรรมการ ด าเนินการ 
  ตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
  ที่เก่ียวข้อง 
- ด าเนินการตามผลการสอบสวน  
  และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ฝ่ายอ านวยการ 

 
 
 
 


