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การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการเพี่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (รอบ 6 เดือน) 

 
สายงานอ านวยการ 
กระบวนการ การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุส านักงาน 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม  มาตรการสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กะบวนการด าเนินงาน  การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุส านักงาน 
เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ตรวจรับวัสดุท่ีจัดซื้อไม่ครบตามจ านวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญา 

 แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการเสนอให้ 
มาตรการป้องกันเพี่อไม่เกิดการทุจริต  1.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็น

กรรมการตรวจรับวัสดุ 
 2.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า 3 คน 
 3.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าท่ีอย่างจริงจัง และด้วยตนเอ’ 

ระดับความเส่ียง  สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง  ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  1.ตรวจรับวัสดุ ณ ท่ีท าการ สน. 

 2.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและด าเนินการให้เสร็จส้ินโดยเร็ว 
 3.ในกรณีท่ีวัสดุไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสังการ 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน พ.ต.ท.สายัณห์ ส้มเขียวหวาน สว.อก.สน.บางโพงพาง 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
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การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการเพี่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (รอบ 6 เดือน) 

 
สายงานป้องกันปราบปราม 
กระบวนการ เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมด าเนินคดี 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม  มาตรการสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กะบวนการด าเนินงาน  เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม 

 ด าเนินคดี 
เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม 

 ด าเนินคดี 
มาตรการป้องกันเพี่อไม่เกิดการทุจริต  1.อบรม ก าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อช่วยเหลือผู้กระท าผิด 
 2. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 3.เสริ มสร้ า งการควบ คุม ดูแล ผู้ ใ ต้บั ง คับบัญชา ตามค า ส่ั ง
1212/2537 
 4.แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจ า
สถานี 
 

ระดับความเส่ียง  สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง  ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานต้อง อบรมก าชับการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระท าผิดทุกกรณี 
 2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน
ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ 
 3.น าปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อ
ติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน พ.ต.ท.สมสิทธิ์ สันทัสธนะโชค รอง ผกก.ป.สน.บางโพงพาง 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการเพี่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (รอบ 6 เดือน) 

 
สายงานจราจร 
กระบวนการ จับกุมผู้กระความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม  มาตรการสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กะบวนการด าเนินงาน  จับกุมผู้กระความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร 
เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อไม่ให้ถูกจับในกฎหมาย 

เกี่ยวกับจราจร 
มาตรการป้องกันเพี่อไม่เกิดการทุจริต 1.อบรม ก าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อช่วยเหลือผู้กระท าผิด 
2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3.เสริมสร้างกาควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามค าส่ัง1212/2537 
4.แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจ า
สถานี 
 

ระดับความเส่ียง  สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง  ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานต้องอบรม ก าชับการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระท าผิดทุกกรณี 
2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน
ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ 
3.น าปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อ
ติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน พ.ต.ท.สกล อิงอุดมนุกูล รอง ผกก.จร.สน.บางโพงพาง 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
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การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการเพี่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (รอบ 6 เดือน) 

 
สายงานสิบสวน 
กระบวนการ การจับกุมความผิดซ่ึงหน้าและตามหมายจับ 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม  มาตรการสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กะบวนการด าเนินงาน  การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ 

ต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามทีกฎหมายก าหนด 
เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม

ด าเนินคดี 
มาตรการป้องกันเพี่อไม่เกิดการทุจริต 1.อบรม ก าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อช่วยเหลือผู้กระท าผิด 
2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3. เสริมสร้ างกาควบคุมดูแลผู้ใ ต้บั ง คับบัญชา ตามค า ส่ัง
1212/2537 
4.แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจ า
สถานี 

ระดับความเส่ียง  สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง  ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานต้องอบรม ก าชับการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอยงเคร่งครัด ไม่ให้เรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระท าผิดทุกกรณี 
2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน
ครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ 
3.น าปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อ
ติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงาน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน พ.ต.ท.ประเสริฐ จันทร์อักษร รอง ผกก.สส.สน.บางโพงพาง 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
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การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการเพี่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (รอบ 6 เดือน) 

 
สายงานสอบสวน 
กระบวนการ พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเสนอความเห็นกาสอบสวน 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม  มาตรการสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กะบวนการด าเนินงาน  พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเสนอความเห็น

กาสอบสวน 
เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีท่ีเสนอเงินหรือผลประโยชน์

ตอบแทน 
มาตรการป้องกันเพี่อไม่เกิดการทุจริต  1.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 ตลอดจน
ระเบียบ ค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส าคัญ 
2.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน 
2.1.ผู้บั ง คับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาส่ังการให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งช้ัน 
ผู้บังคับบัญชาท่ีรับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและส่ังพิจารณาการ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ธรรม 
2.2.ถ้าเห็นสมควรเรียกส านวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาส่ัง
การ โดยรับผิดชอบท าการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวน
อย่างใกล้ชิดเพื่อก ากับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 
2.3.แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน 7 วัน และแจ้งผลกา
รด เนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จส้ินกระบวนการ 
 

ระดับความเส่ียง  สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเส่ียง  ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน  1.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า 

2.การจัดท าบันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเป็นบันทึกท่ีพนักงาน
สอบสวนจัดท าขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบจัดท าให้เสร็จโดยเร็ว 
3.การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไร และ
ด าเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร 
4.การสอบสวนเสร็จส้ินมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึก
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การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 

รายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว 
เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน พ.ต.ท.จีระเดช จิตรโสภา รอง ผกก.(สอบสวน)สน.บางโพงพาง 
วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
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