
แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 
ปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

ค าน า 

   

  สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง สามารถด าเนินการ
บริหารความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ  

  แผนบริหารความเส่ียงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการ น าแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกสายงาน ท่ีจะให้ความร่วมมือในการ
น าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหาร ความเส่ียงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ รวมท้ัง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางต่อไป  
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ 
ของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 
ส่วนที่ ๑ บทน า 

 
 1. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ท่ีส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ท่ีจะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ
วัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสีย
และโอกาสท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเส่ียง 
ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดการความเส่ียงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียงใดบ้างท่ีกระทบต่อการ
ด าเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญ 
ของความเส่ียง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม  
  ดังนั้น สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง จึงได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการด าเนินการ  
ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเส่ียงและ ผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ 
 
 2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
  1) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง และลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึ้นกับองค์กร 
 
 3. เป้าหมาย 
  1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง 
และจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
  2) สามารถน าแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 
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 4. ประเภทการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  4.1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558) 
  4.2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
  4.3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 5. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
  การด าเนินการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท า
ให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจท าให้
องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ท่ีคาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเส่ียง มีดังนี้ 
  5.1.เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารความเส่ียงจะช่วย
คณะท างานบริหารความเส่ียงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท าหน้าท่ีใน
การก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  5.2. สร้างฐานข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เส่ียงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเส่ียง ซึ่งต้ังอยู่บน
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
  5.3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงต่างๆ ท่ีส าคัญได้ท้ังหมด การบริหารความเส่ียง
จะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเส่ียง
ส าคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเส่ียงธรรมาภิบาล 
  5.4. เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถานีต ารวจเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และ
สามารถปกป้องผลประโยชน์รวมท้ังเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 
  5.5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเส่ียงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยท่ีผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน 
  5.6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรม และ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเส่ียง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่ าและกิจกรรม
ท่ีมีความเส่ียงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๒ การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้น 
  

 ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
      

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
ความเส่ียงการทุจริต (Fraud Risk) การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเส่ียงการทุจริตอย่างไรบ้าง 
โอกาส (Likelihood ) โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
ผลกระทบ ( Impact ) ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งท่ีเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  
คะแนนความเส่ียงการทุจริต 
 (Risk Score) 

คะแนนรวม ท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงการทุจริตจาก ๒ 
ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)  

ผู้รับผิดชอบความเส่ียงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ          

Key Controls in place  มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตท่ีหน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน   
Further Actions to be Taken มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตท่ีจัดท าเพิ่มเติม 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

เกณฑ์การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ 
 

ตารางที่ ๑  เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) 

๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) 

๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ ) 

๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )  

๑ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)  

 
ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมาก  

4 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง  

3 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับปานกลาง  

2 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ า  

1 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ามาก  
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต  
 

Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติของสถานตี ารวจนครบาลบางโพงพาง  
 
(๑) สายงานอ านวยการ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน จัดซ้ือจัดจ้าง 

ล าดับที่ ขั้นตอน                                
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     
( Fraud Risk ) 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

จัดท าและประกาศ 
แผนการจัดซื้อวัสดุ 
ส านักงาน 

มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์
แก่ผู้ประกอบการบางรายท่ีท าการ
ตกลงกันไว้แลกกับเงินหรอื
ผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการเสนอ
ให ้

3 3 9 

สูง 

๒ 
 
 

จัดท ารายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ 
วัสดุส านักงาน 

ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ 
เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 
บางรายท่ีท าการตกลงกันไว้แลก 
กับเงินหรือผลประโยชน์ท่ี
ผู้ประกอบการเสนอให ้

3 4 12 

สูง 

3. จัดท ารายงานขอซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

- - - - 

4. ท าสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

- - - - 

๔ 

 

 

บริหารสัญญาและการตรวจ
รับวัสดุส านักงาน 

รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบ
ตามจ านวนหรือไม่ตรงกับ
คุณลักษณะวัสดุท่ีจัดซื้อแลกกับเงิน
หรือผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการ
เสนอให ้

2 5 10 

สูง 

5 

 

 

บริหารวัสดุส านักงาน ท าการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบฯ หรือยักยอกวัสดุเพื่อ 
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือ 
ของผู้อื่น 

2 4 8 

สูง 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

 

การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติของสถานตี ารวจนครบาลบางโพงพาง 

(๒) สายงานป้องกนัปราบปราม  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน การต้ังจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที ่
 

ล าดับที่ 
ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

ออกค าสั่ง ก าหนดแผนโดย
ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 

- - - - 

๒ 
 
 

การต้ังจุดตรวจตามค าสั่ง 
ตามวันเวลาท่ีก าหนด  

- - - - 

๓ 

 

 

ขณะต้ังจุดตรวจมีการเรียก
ตรวจค้นบุคคลยานพาหนะ
ต้องสงสัยในความผิดทุก
ประเภท 

มีความเสี่ยงขณะท่ีตรวจค้นบุคล 
หากพบการกระท าผิดของบุคล /
ยานพาหนะต้ังสงสัย เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจอาจมีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

2 4 8 

สูง 

๔ 

 

 

พบการกระท าผิด 
ด าเนินการจับกุม  
ท าการบันทึกจับกุม  
ส่งตัวให้พนักงานาสอบสวน 

เมือพบการกระท าความผิด 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอาจ
เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ
การปล่อยตัวผู้กระท าผิด 

2 4 8 

สูง 

5 

 

 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
รวบรวมสถิติ ข้อมูล ผลการ
จับกุม รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

- - - - 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

 

การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติของสถานตี ารวจนครบาลบางโพงพาง 

(๓) สายงานจราจร 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน ต้ังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์  

 
ล าดับที่ ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

ออกค าสั่ง ก าหนดแผนโดย
ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 

- - - - 

๒ 
 
 

การต้ังจุดตรวจตามค าสั่ง 
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 

- - - - 

๓ 

 

 

ขณะต้ังจุดตรวจมีการเรียก
ตรวจค้นบุคคลยานพาหนะ
ต้องสงสัยว่าจะกระท า
ความผิด 

ความเสี่ยงขณะท่ีตรวจค้นบุคล หาก
พบการกระท าผิดของบุคล /
ยานพาหนะต้ังสงสัย เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจอาจมีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

3 4 12 

สูง 

๔ 

 

 

พบการกระท าผิด 
ด าเนินการจับกุมท าการ
บันทึกจับกุมส่งตัวให้
พนักงานสอบสวน 

เมือพบการกระท าความผิด 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอาจ
เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ
การปล่อยตัวผู้กระท าผิด 

3 4 12 

สูง 

5 

 

 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
รวบรวมสถิติ ข้อมูลผลการ
จับกุม รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 - - - 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติของสถานตี ารวจนครบาลบางโพงพาง 

(๔) สายงานสบืสวน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน การจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายอาญา 

ล าดับที่ ขั้นตอน                                
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     
( Fraud Risk ) 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

ประชุม วางแผน สืบสวน
เพื่อจับกุมผู้กระท าผิด 

 - - - 

๒ 
 
 

การจับกุมความผิดซึ่งหน้า 
และตามหมายจับ ต้อง 
แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ 
ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามท่ี 
กฎหมายก าหนด 

-เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 
ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม 
ด าเนินคดี 

3 4 12 

สูง 

๓ 

 

 

บันทึกการจับกุม -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 
ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม 
ด าเนินคดี 

3 4 12 

สูง 

๔ 

 

 

น าส่งพนักงานสอบสวน -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 

ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม 

ด าเนินคดี 

3 4 12 

สูง 

5 

 

 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
รวบรวมสถิติ ข้อมูลผลการ
จับกุม รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

- - - - 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติของสถานตี ารวจนครบาลบางโพงพาง 

(๕) สายงานสอบสวน 
การประเมินความเสี่ยงการทจุรติ กระบวนงาน การอ านวยความยติุธรรมสอบสวนคดีจราจร  

ล าดับที่ ขั้นตอน                                
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     
( Fraud Risk ) 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน 
จากศูนย์วิทยุ 

- - - - 

๒ 
 
 

พนักงานสอบสวนตรวจ 
สถานท่ีเกิดเหตุ จัดท าแผน 
ท่ีเกิดเหตุ 

จัดท าแผนท่ีเกิดเหตุช่วยเหลือ
คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทน 

1 5 5 

สูง 

๓ 

 

 

สอบปากค าคู่กรณีเพื่อทราบ
รายละเอียดของเหตุท่ีเกิด 

สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ 
สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่ 
เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ 
แทน 

1 5 5 

สูง 

๔ 

 

 

รวบรวมพยานหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการ
สอบสวน 

รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ
คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทน 

1 5 5 

สูง 

5 

 

 

ส่งส านวนการสอบสวนต่อ 
พนักงานอัยการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 - - - 

6 

 

 

ข้ึนให้การในฐานะพนักงาน
สอบสวนในช้ันพิจารณาคดี
ช้ันศาล 

ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ
คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์
ตอบแทน 

1 5 5 

สูง 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

ส่วนที่ ๓ แผนบรหิารจดัการความเสี่ยงการทุจรติของสถานตี ารวจนครบาล บางโพงพาง 

  ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต   พิจารณาความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในโชน 
สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ส่วนล าดับความเส่ียง
ท่ีอยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในล าดับต่อมา มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ 
หน่วยงานควรท าการคัดเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเส่ียงการทุจริต 
ท่ีได้จากการประเมินมาประกอบด้วย                     
  การจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ให้น ามาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต
ของกระบวนงานหรือโครงการท่ีท าการประเมินของหน่วยงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place)  
มาท าการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูค าอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดท า
มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)  
 

ระดับ ค าอธิบาย 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล
ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช ้
การควบคุมยังขาดประสทิธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมี
การปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เน่ืองจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ท าให้
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทจุริตได้ 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ 
ของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 
 

สายงาน 

 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
วิธีด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิ 

ชอบ 

1. อ านวยการ 
 
 
 
 
 

การบริหารสัญญา 
และการตรวจรับ
วัสดุส านักงาน 

 

ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตาม
จ านวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญา
แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่
ผู้ประกอบการเสนอให ้

10 1.ห้ามมิให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลหรือกรรมการ
จัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจรับวัสดุ 
2.คณะกรรมการตรวจรับไม่
น้อยกว่า 3 คน 
3.คณะกรรมการตรวจรับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างจริงจัง 
และ 
ด้วยตนเอ 

1.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ท าการ 
สน. 
2.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและด าเนินการให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
3.ในกรณีที่ วัสดุไม่ เป็นไป
สั ญ ญ า ใ ห้ ร า ย ง า น
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือสังการ 

ตลอด 
ปี 

ประมาณ 

สารวัตร
อ านวย 
การ 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

 

 

 

 

ที่ 
 

สายงาน 

 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 
วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 

ผู้รับผดิ 

ชอบ 

2. ป้องกัน
ปราบปราม 

 

 

 

เรียกทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่น
ใดเพ่ือแลกกับการ
ไม่ให้ถูกจับกุม
ด าเนินคดี 

 

 

เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เพ่ือแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม
ด าเนินคดี 

8 1.อบรม ก าชับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระท าผิด 

2.จัดหาสวัสดิการเพ่ิมเติม
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

3. เสริมสร้างการ
ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตามค าสั่ง1212/2537 

4.แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ติดตามและควบคุมการ
ทุจริตประจ าสถานี 

1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้างานต้อง อบรมก าชับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระท าผิดทุก
กรณี 
2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างสม่ าเสมอ เช่น ออก
เย่ียมเยียนครอบครัว เพ่ือ
สอบถามปัญหาต่างๆ3.น า
ปัญหาต่างๆ ของผูใต้บังคับ
บัญชาเสนอคณะกรรมการ
เพ่ือติดตามและควบคุมการ
ทุจริต เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป 

ตลอดปี
ประมาณ 

รอง 
ผกก.ป 

บันทึกการจับกุม 

 

เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม
ตามกฎหมายอาญา 

8 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

 

 

 

ที่ 
 

สายงาน 

 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
วิธีด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิ 

ชอบ 

3. จราจร 
 
 
 
 
 

จับกุมผู้กระความผิด
ตาม พ.ร.บ.จราจร 

เรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดเพ่ือไม่ให้ถูก
จับในกฎหมาย 
เก่ียวกับจราจร 

12 1.อบรม ก าชับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระท าผิด 
2.จัดหาสวัสดิการเพ่ิมเติม
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี 
3. เสริมสร้างกาควบคุมดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามค าสัง่ 
1212/2537 
4.แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ 
ติดตามและควบคุมการ
ทุจริตประจ าสถานี 

1.ก่อนออกปฏิบั ติหน้าที่
หัวหน้างานต้องอบรม ก าชับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต า ร ว จ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมายอย่าง เคร่ งครั ด 
ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ใดเ พ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระท าผิดทุก
กรณี 
2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างสม่ าเสมอ เช่น ออก
เย่ียมเยียนครอบครัว 
เพ่ือสอบถามปัญหาต่างๆ 
3 .น าปั ญ หา ต่ า ง ๆ  ขอ ง
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า เ ส น อ
คณะกรรมการเพ่ือติดตาม
และควบคุมการทุจริต เพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ตลอด 
ปี 

ประมาณ 

รอง 
ผกก.จร. 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

 

 

 

ที่ 
 

สายงาน 

 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
วิธีด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิ 

ชอบ 

4. สืบสวน 
 
 
 
 
 

1.การจับกุมความผิด
ซึ่งหน้าและตาม
หมายจับ 
ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูก
จับทราบถึงสิทธิตามที
กฎหมายก าหนด 

เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดเพ่ือแลกกับการไม่ให้ถูก
จับกุมด าเนินคดี 
 
 
 
 

12 1.อบรม ก าชับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระท าผิด 
2.จัดหาสวัสดิการเพ่ิมเติม
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี 
3. เสริมสร้างกาควบคุมดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามค าสัง่ 
1212/2537 
4.แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ 
ติดตามและควบคุมการ
ทุจริตประจ าสถานี 

1.ก่อนออกปฏิบั ติหน้าที่
หัวหน้างานต้องอบรม ก าชับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต า ร ว จ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมายอยงเคร่งครัด ไม่ให้
เรียกรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ใดเ พ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระท าผิดทุก
กรณี 
2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างสม่ าเสมอ เช่น ออก
เย่ียมเยียนครอบครัว 
เพ่ือสอบถามปัญหาต่างๆ 
3 .น าปั ญ หา ต่ า ง ๆ  ขอ ง
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า เ ส น อ
คณะกรรมการเพ่ือติดตาม
และควบคุมการทุจริต เพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ตลอด 
ปี 

ประมาณ 

รอง 
ผกก.สส. 

  2.บันทึกการจับกุม เรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแลกกับการ 
ไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมาย 
อาญา 

12 

  3.น าส่งพนักงาน
สอบสวน 

เรียกรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดแลกกับการ 
ไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมาย 
อาญา 

12 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

ที่ 
 

สายงาน 

 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ 
ระยะ 

เวลา 

ผู้รับผดิ 

ชอบ 

5. สอบสวน 
 
 
 
 
 

พนักงานสอบสวน
รวบรวม
พยานหลักฐานที่
เก่ียวข้องเสนอ
ความเห็นกาสอบสวน 

รวบรวมพยานหลักฐาน 
ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ 
เงินหรือผลประโยชน์
ตอบ 
แทน 

5 1.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประมวลระเบียบต ารวจเกี่ยวกับคดี  
ลักษณะ 8 ตลอดจนระเบียบ ค าสั่ง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส าคัญ 
2.เมื่อมีการร้องเรียนเก่ียวกับ 
การสอบสวน 
2.1.ผู้บงัคับบัญชาต้องสนใจรีบ
พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีกหน่ึงชั้น ผู้บงัคบับัญชาที่รับ 
รายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่ง
พิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ
สอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว 
และเป็นธรรม 
2.2.ถ้าเห็นสมควรเรียกส านวนการ
สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ 
โดยรับผิดชอบท าการสอบสวนเสียเอง
หรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
เพื่อก ากับดูแลให้การสอบสวนเป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม
แก่ทุกฝ่าย 
2.3.แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้อง
ทราบภายใน 7 วัน และแจ้งผลการด 
เนินการให้ทราบอีกคร้ังหลังเสร็จสิ้น 
กระบวนการ 

1.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไป 
ตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว
อย่างไม่ชักช้า 
2.การจัดท าบันทึกการ 
ตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็น 
บันทึกท่ีพนักงานสอบสวน
จัดท าข้ึนแต่ฝ่ายเดียวให้ 
รีบจัดท าให้เสร็จโดยเร็ว 
3.การรวบรวมพยานหลัก 
ฐาน ระบุถึงการได้มา
อย่างไร และด าเนินการกับ
พยานหลักฐานน้ันอย่างไร 
4.การสอบสวนเสร็จสิ้นมี
ความเห็นทางคดีอย่างไรโดย
บันทึกรายละเอียดในบันทึก 
พนักงานสอบสวนปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง รวดเร็ว เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในทาง
พิจารณาคดีอย่างต่อเน่ือง 

ตลอด 
ปี 

ประมาณ 

รอง ผกก.
สอบสวน 
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