
 

                                  

 

 

รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ        

ปองกันการทุจริต                              

 สถานตีํารวจนครบาลบางนา     
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ประกาศ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

เรื่อง  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

( รอบ 6 เดือนแรก ) ของ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
……………………………………………. 

  

ตามที่สถานีต ารวจนครบาลบางนา มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O40 รายงานการก ากับติดตามการก าเนินการป้องกัน
การทุจริตการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก นั้น 

 

บัดนี้ สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ประต าปีงบประมาณ พ.ศ.2565             

รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 ) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ ณ วันที่  8  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

                                                  พันต ารวจเอก       
                                                                                      (มนต์เสก ตระกูลพานิชย์) 
                                                       ผู้ก ากับการสถานี ต ารวจนครบาลบางนา 
 
 
 
 

 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 1.ปรับฐานความคิดข้าราชการต ารวจ ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

                          และผลประโยชน์ส่วนรวม 
                      2.บูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการต ารวจ ในการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าหมาย  :    ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลบางนา รว่มต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1.1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแผนด าเนินการตาม
แผนฯ 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการขับเคลื่อนการ
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการต ารวจ
ทุกฝ่าย 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    บุคลากรของหน่วย
บางส่วน ยังขาด
จิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ส่งเสริม พิจารณา
ความดีความชอบ
บุคลากรของหน่วย
ที่มีความประพฤติดี 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
เป็นบุคคลตัวอย่าง 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

1.1.2 กิจกรรมมอบนโยบาย
ในการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส 
 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแผนด าเนินการตาม
แผนฯ 
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ก าการสถานีต ารวจนคร
บาลทองหล่อ ประกาศนโยบายให้ในการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้ข้าราชการ
ต ารวจทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน 

     บุคลากรของหน่วย
บางส่วน ไม่ยึด
มาตรฐานของ
หน่วยงาน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส 

ปลูกจิตส านึก ให้
บุคลากรของหน่วย 
มีจิตสาธารณะ 
สามารถแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์
ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
                 2.เพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 

            เป้าหมาย  :  การด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนและมีความต่อเนื่อง 
 
มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้ก ากับการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ก ากับสถานีต ารวจ นคร
บาลบางนา ร่างเจตจ านง 
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมข้าราชการต ารวจ
ทุกนาย  
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศเจตจ านงให้ทราบ
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามประกาศเจตจ านง จ านวน 1 ครั้ง/
เดือน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ไม่มี ไม่มี บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
                 2.เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าหมาย  :  1.ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบาย 
                 2.นโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

3.1.1 กิจกรรมจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือจัดหาพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศเชิญชวน 
ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติ
การฯ 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนฯ จ านวน 2 ครั้ง/ปี  
(รอบ 6 เดือน) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ยังไม่มีความรู้ ความ
เข้าในการจัดท า
แผน 

หน่วยงานระดับ
กองบังคับการ หรือ 
กองบัญชาการ ควร
จัดให้การอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประเสทธิภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

3.2.1 ผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจนครบางบางนา แสดง 
เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ก ากับการหัวสถานีต ารวจ
หน้าร่างเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน  
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมข้าราชการทุกฝ่าย 
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศเจตจ านงให้ทราบ
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามประกาศเจตจ านง 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ไม่มี ไม่มี บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

3.3.1 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ราย

ขั้นตอนที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
หรือจัดหาพัสดุรายเดือน ของแต่ละ

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่ ไม่จัดท า
รายงานผลการ

ก าชับ ตรวจสอบ
การจัดท ารายงาน

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ



 
ประจ าเดือน น าขึ้นเว็ปไซด์
ของหน่วย 

เดือน ทุกเดือน  
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมผลการจัดซื้อ จัด
จ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน ของแต่ละ
เดือน 
ขั้นตอนที่ 3 น าลงประกาศให้ผู้มีส่วนได้
เสียให้ทราบทางเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
จ านวน 1 ครั้ง/เดือน 

จัดซื้อจัดจ้าง ให้ 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน หรือจัดท า
แล้วไม่น าลง
ประกาศในเว็ปไซด์
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบ 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบันและ
ประกาศในเว็ปไซด์
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบ ทุกเดือน 

ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

3.3.2 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ราย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
น าขึ้นเว็บไซด์ของหน่วย 

ขั้นตอนที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
หรือจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน   
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมผลการจัดซื้อ จัด
จ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน ของรอบ 
6 เดือน 
ขั้นตอนที่ 3 น าลงประกาศให้ผู้มีส่วนได้
เสียให้ทราบทางเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่ ไม่จัดท า
รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน หรือจัดท า
แล้วไม่น าลง
ประกาศในเว็ปไซด์
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบ 

ก าชับ ตรวจสอบ
การจัดท ารายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบันและ
ประกาศในเว็ปไซด์
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบ ทุกรอบ 6 
เดือน 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3.3 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ขั้นตอนที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
หรือจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน   
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมผลการจัดซื้อ จัด
จ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน ของรอบ 
6 เดือน 
ขั้นตอนที่ 3 น าลงประกาศให้ผู้มีส่วนได้
เสียให้ทราบทางเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่ จัดท า
บัญชีคุม ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ตรวจสอบการ
จัดท าบัญชีคุม ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

3.3.4 มาตรการในการใช้
รถยนต์รถจักรยานยนต์ ซึ่ง
เป็นทรัพย์สิน ของทาง
ราชการ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน   
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการ 
ในการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมข้าราชการต ารวจ
ทุกฝ่าย แจ้งมาตรการให้ทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติ  
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
ทุกเดือน 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    บุคลากรของ
หน่วยงานบางส่วนน า
รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว
นอกเวลาราชการ 

ก าชับให้ผู้บังคับ 
บัญชาทุกสายงาน 
ให้ก าชับ และ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติของผู้ใต้ 
บังคับบัญชาให้เป็น 
ไปตามมาตรการ 
ที่ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3.5 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินกองทุนการ
สืบสวนสอบสวน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน   
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการในการ
เบิก-จ่ายเงินกองทุนฯ 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการรวบรวม
เอกสารการเบิก-จ่าย ทุกไตรมาส 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
จ านวน 4 ครั้ง/ปี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่ จัดท าบัญชี
คุม ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ตรวจสอบการ
จัดท าบัญชีคุม ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

3.3.6 มาตรการการท าบัญชี 
การควบคุมการเบิกจ่ายใบสั่ง 
เจ้าพนักงานจราจร 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าบัญชีคุมการเบิก-
จ่ายใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร  
ขัน้ตอนที่ 2 แจกจ่ายใบสั่งเจ้า
พนักงานจราจร 
ขั้นตอนที่ 3 รวมรวมต้นขั้ว และ
ตรวจสอบความถูกต้อง  
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่ จัดท าบัญชี
คุม ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ตรวจสอบการ
จัดท าบัญชีคุม  
ใหถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
และสามารถตรวจ
สนอบได้ 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

3.3.7 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจในการให้ประกันตัว
ผู้ต้องหา 
 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดแนวทาง 
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ  
ขั้นตอนที่ 2 ก าชับการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนด 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการปฏิบัติให้
เป็นไปตามแนวทางทุกครั้งที่มีการ
ประกันตัวผู้ต้องหา  
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
ทุกเดือน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ผู้มีอ านาจบางราย 
สั่งการ ใช้ดุลยพินิจ 
ไม่ถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

ก าชับให้ผู้ที่มี
อ านาจในการให้
ประกันตัวผู้ต้องหา
ใช้ดุลยพินิจตาม
แนวทางท่ีก าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

 
 
 



 
3.3.8 มาตรการการการท า
บัญชีคุมเงินกันตัวผู้ต้องหา 
 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดแนวทาง 
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ  
ขั้นตอนที่ 2 ก าชับการปฏิบัติให้มีการ
ท าบัญชีคุมเงินประกันตัวผู้ต้องหาทุก
ราย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบ ควบคุม การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด  
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่ จัดท า
บัญชีคุม ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ตรวจสอบการจัดท า
บัญชีคุม ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

3.3.9 มาตรการการเก็บ
รักษาของรถยนต์ของกลาง 
ในคดีอาญา - จราจร 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดแนวทาง 
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ  
ขั้นตอนที่ 2 จัดให้มีสถานที่ในการเก็บ
รักษาให้เป็นสัดส่วน แยกต่างหาก 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าหลักฐานการเก็บ
รักษาอย่างเป็นระบบ  
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน  
ทุกเดือน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    สถานที่เก็บรักษา 
ไม่เพียงพอ 

พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ ต้อง
ด าเนินการตาม
ประมวลระเบียบการ
ต ารวจเกี่ยวกับคดี 
ลักษณะ ๑๕ ของ
กลางและของส่วนตัว
ผู้ต้องหา 
บทที่  ๙ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับรถของกลาง
โดยเคร่งครัด 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

3.3.10 มาตรการการท า
บัญชีควบคุมเงินรายได้
แผ่นดิน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน   
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการในการ
เบิก-จ่าย 
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมเอกสารการ
เบิก-จ่าย ทุกเดือน 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
บางนาย ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับเงิน
รายได้แผ่นดิน 

ควรจัดให้มีการอบรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

ในภาพรวมของ
หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

 



 
 

3.3.11 มาตรการในการ
ควบคุม การเบิก – จ่าย
อาวุธปืนและวิทยุสื่อสาร
ของทางราชการ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดแนวทางเพ่ือเป็น 
  มาตรฐานในการปฏิบัติ  
ขั้นตอนที่ 2 จัดให้มีสถานที่ในการเก็บ 
  รักษาฯ ให้เป็นสัดส่วน  
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าหลักฐานการเก็บ
รักษาฯ  
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน 
ทุกเดือน 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่ จัดท า
บัญชีคุม ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ตรวจสอบการ
จัดท าบัญชีคุม 
ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน และ
สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ในภาพรวมของ
หน่วยงาน
สามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

4.1.1 การยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการต ารวจ ที่
ประพฤติดี ตามประมวล
จริยธรรมและ จรรณยา
บรรณของต ารวจ (โครงการ
ต ารวจ 
สีขาวดาวคุณธรรม) 

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการการคัดเลือก 
ขั้ นตอนที่  2  แต่ งตั้ ง คณะท า งาน
คัดเลือก และก าหนดแผนการคัดเลือก 
ขั้ นตอนที่  3  คณะท า งานท าการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนด 
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมผล รายงานให้ 
บก.น.5 ทราบ เพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 
 จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

      ด าเนินการใน 
ห้วงเวลาไตรมาส 
ที่ 4  

 
 
 
 
 



 
 
 

4.2.1 จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับ
ข้าราชการต ารวจที่มีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งศูนย์ฯ และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล สถิติ เรื่อง
ร้องเรียนจากทุกช่องทาง และท าการ
คัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
ขั้นตอนที่ 4 คณะการ ด าเนินการตาม 
กฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการตามผลการ
สอบสวน และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
จัดเก็บข้อมูล ไม่
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ก าหนดแนวทาง 
มาตรการในการ
จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสถิติ 
ให้ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน โดย
ให้ตรวจสอบ และ
ติดตามผลทุก
เดือน 

ในภาพรวมของ
หน่วยงาน
สามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 
ไตรมาสที่ ปัญหา/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

5.1.1 น ากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มาบังคับใช้
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่าง
จริงจัง หากพบหรือ มีเหตุ
สงสัยว่าข้าราชการต ารวจ
กระท าผิดให้ใช้ มาตรการ
ทางปกครอง วินัย อาญา 
อย่างรวดเร็ว 

ขั้นตอนที่ 1 ประกาศแจ้งมาตรการใน
การด า เนินทางวินัยต่อข้ าราชการ
ต ารวจที่กระท าผิดวินัย 
ขั้นอตนที่ 2 ผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน 
รวบรวมผลของแต่ละสายงานให้ผู้
ก ากับการหัวหน้าสถานีต ารวจนครบาล
ทองหล่อ ทราบ ทุกเดือน 
ขั้นตอนที่  3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
แยกประเภทของการกระท าความผิด 
ขั้นตอนที่  4 แต่งตั้ งคณะกรรมการ
สืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
ขั้นตอนที่  5 สรุปผลการตรวจสอบ 
และการรายงานผล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    บุคลากรบางส่วนของ
หน่วยงาน ละเลย ไม่
ปฏิบัติตามวินัย
ต ารวจโดยเคร่งครัด 

ปลูกฝังจิตส านึก
ของความเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 

ในภาพรวมของ
หน่วยงาน
สามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

5.2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้ง
เบาะแส การทุจริตของ
ข้าราชการ ต ารวจ ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 

ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งศูนย์ ฯ และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ขั้นตอนที่ 2 จัดท าช่องทางการแจ้ง
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 
บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน และ
ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบทางเว็ป
ไซด์ของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูล สถิติ เรื่อง
ร้องเรียนจากทุกช่องทาง และท าการ
คัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน 
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ด าเนินการ
ตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
สรุปผลการตรวจสอบ และรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ จัดเก็บ
ข้อมูล ไม่ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

ก าหนดแนวทาง 
มาตรการในการ
จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลสถิติ ให้
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน โดยให้
ตรวจสอบ และ
ติดตามผลทุกเดือน 

ในภาพรวมของ
หน่วยงาน
สามารถ
ด าเนินการได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย 

 
 


