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ค าน า 
 

  สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าปี ๒๕๖5 ของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือน
นโยบายรัฐบาลโดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการทุจริต ระยะ
ท่ี 1 (พ.ศ.2563-2565) โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ให้
มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดและ
นอกสังกัด โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจ ตลอดจนการพัฒนากลไกการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อลดและปูองกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 
  สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางในฐานะหน่วยงานหลักท่ีเป็นกลไกการขับเคล่ือนการ
ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางขึ้น เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน รวมถึงการขับเคล่ือนนโยบายส าคัญเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้หน่วยงาน
ในสังกัด เพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. หลักการและเหตุผล 
   
 การทุจริตในประเทศไทยช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นแบบไม่ซับซ้อน ปัจจุบันได้
ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น ทุจริตเชิงนโยบาย ทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ เช่ือมโยงไปสู่
อาชญากรรมอื่นๆ มากมาย ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง การทุจริตเป็นปัญหาสากลท่ีทุกประเทศล้วนให้
ความส าคัญรวมท้ังประเทศไทย ประเทศไทยจึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็นล าดับท่ี ๑๔๙ เมื่อวันท่ี31 
มีนาคม 2554 ในอนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
NationsConvention against Corruption : UNCAC) ท่ีว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตาม
ทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริตกลับคืน รวมท้ังการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดอย่างสมบูรณ์ 
 ประเทศไทยได้แก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังบูรณาการความร่วมมือให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปรามปรามการทุจริต ระยะท่ี 1 
(พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปรามปรามการทุจริตระยะท่ี ๒(พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ๒๕๖๐) ซึ่งพบว่าการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่งและจ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ท่ีสามารถปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ท่ีทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3   (พ.ศ.256๐ -
256๔) ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งท่ัวท้ังสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
ระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช.มี
มติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ฉบับสมบูรณ์ ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance 
andClean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์๖ ด้าน ได้แก่ 1.สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 2.ยกระดับ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 3.สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 4.พัฒนาระบบปูองกันการ
ทุจริตเชิงรุก 5.ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 6.ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย โดยเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การ
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ทุจริต(CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ รวมท้ังมีการ
ก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วน
อื่นๆในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทย 
ของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้มีค าส่ังท่ี 677/๒๕61 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน ๒๕61จัดต้ัง ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีจเรต ารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าศูนย์แบ่งงาน
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ๑.ส่วนการบังคับบัญชา 2.กลุ่มงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 3.กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 4. หน่วยสนับสนุน 5.ฝุายอ านวยการ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้มีอ านาจหน้าท่ีให้ค าแนะน า แก่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานใน
สังกัดส านกังานต ารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังจัดท า
แผนการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาลและส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสถานีต ารวจนครบาล
บางโพงพาง จึงจ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ ประพฤตมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายดังกล่าว 
 
 
๒.สถานการณ์และแนวโน้มการทุจริต 
 
 จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนท่ีได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 
โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญ
อยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์กรสาธารณะส่ือมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุ กกระบวนการต้ังแต่
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณท้ังนี้ 
ก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
 จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต การวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking) การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์วงล้ออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต(Future 
Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ใน
ภาคส่วนต่างๆ ได้มีการน ามาประมวลผลเพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
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 ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการทุจริต ระยะท่ี 1 
(พ.ศ.2563-2565) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังคงเป็นหน่วยงานส าคัญในการแก้ไขปัญหา การทุจริต
คอร์รัปช่ันให้กับประเทศชาติ มีอ านาจหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง แต่จากข้อมูลสถิติการร้องเรียน
ข้าราชการต ารวจในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ
พบว่ามีการร้องเรียนข้าราชการต ารวจในเรื่องดังกล่าวยังคงมีสถิติท่ีสูงอยู่ เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีถูกร้องเรียนมี
พฤติการณ์แตกต่างกันไป ท้ังในเรื่องเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ี หรืออาศัยต าแหน่งหน้าท่ีรวมตลอดถึงถูกร้องเรียน 
เกี่ยวกับเรื่องการประพฤติส่วนตัวที่ฝุาฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีถูก 
ร้องเรียนมีทุกสายงาน ต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีต ารวจช้ันผู้น้อยจนถึงระดับผู้บังคับบัญชา 
 
๓.วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  
 ประเมินสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนี้ 
 ๑. จุดแข็ง (Strength) 
  ๑.๑ เป็นหน่วยงานท่ีมีก าลังพลมาก และมีหน่วยงานโดยเฉพาะสถานีต ารวจซึ่งมีท่ีต้ังอยู่ 
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
  ๑.๒ บุคลากรมีคุณภาพและความสามารถเฉพาะตัวสูง 
  ๑.๓ มีระบบงานท่ีสามารถน าปัญหาของชุมชน/ท้องถิ่น มาแก้ไขให้เกิดความพึงพอใจของ 
ประชาชนได้โดยตรง 
  ๑.๔ มีการท างานท่ีใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ท าให้องค์กรต ารวจได้รับความ 
ไว้วางใจและความคาดหวังจากประชาชน 
 ๒. จุดอ่อน (Weakness) 
  ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยบางหน่วย ยังไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท างานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ 
  ๒.๒ มีการจัดท าแผน แต่ขาดการขับเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพ การควบคุมก ากับดูแลและ
ประเมินผลยังขาดความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพท่ีดี 
  ๒.๓ ระบบบริหารงานบุคคล ยังไม่เอื้ออ านวยต่อการท างานให้บรรลุผล ขาดแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  ๒.๔ การหมุนเวียนบุคลากรภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังไม่ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของ 
ภารกิจหลักและความสามารถของบุคลากร 
 ๓. โอกาส (Opportunity) 
  ๓.๑ บทบัญญัติของกฎหมายเปิดช่องให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีโอกาสได้รับมอบหมาย 
ภารกิจท่ีส าคัญหลากหลาย 
  ๓.๒ สังคมให้ความสนใจการท างานของข้าราชการต ารวจ เพราะการท าหรือไม่ท าหน้าท่ีของ 
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ข้าราชการต ารวจมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน 
  ๓.๓ การพัฒนาการบริหารไปสู่หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานภายในเพื่อมุ่งสู่
การมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๓.๔ มีอ านาจตามกฎหมายท่ีคนในสังคมย าเกรง ผู้ร้ายกลัว 
 ๔. ภัยคุกคาม (Threat) 
  ๔.๑ ภาระหน้าท่ีล่อแหลมต่อการแสวงหาผลประโยชน์ 
  ๔.๒ การเปล่ียนแปลงผู้น าทางการเมือง นโยบายของฝุายการเมือง มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ 
  ๔.๓ ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
เอกภาพ เนื่องจากการแทรกแซงของฝุายการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง 
  4.4 การเปล่ียนแปลงต าแหน่งหน้าท่ีบ่อยครั้ง ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่องขาดประสิทธิภาพ 
 
๔.วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
 
 วิสัยทัศน์  เป็นต ารวจมืออาชีพ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
 ค่านิยม   สมรรถนะ สุจริตเป็นธรรม ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บริการด้วยใจ 
 พันธกิจ   ๑. พัฒนาต ารวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน 
   ๒. เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมแก่ข้าราชการต ารวจ 
   ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
   ๔. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
๕.วัตถุประสงค์ 
 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา สถานการณ์แนวโน้มการทุจริต จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
จากส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก เป็นประเด็นช้ีน าการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ และเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบการทุจริต ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2563-2565) 
น ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของศูนย์ปฏิบั ติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนี้ 
 ๕.๑ เพื่อสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ข้าราชการต ารวจไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต 
ร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๕.๒ เพื่อให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕.๓ เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายและให้นโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มีลักษณะของ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 ๕.๔ เพื่อพัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุกให้เท่าทันต่อสถานการณ์ 
  



 

แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 5 
 

 ๕.๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 
๖.มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(เช่น คัดเลือกบุคคลต้นแบบ , การอบรม , กิจกรรมเสริมรายได้เป็นต้น) 
  1.1.2 โครงการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
  ๑.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม ปูองกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.2.1 โครงการชุมชนต่อต้านการทุจริต เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบในการก ากับดูแลตนเองท่ีดี 
ด้านธรรมาภิบาล และปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.2.2 การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการสืบสวนจับกุม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ๒.๑ ประกาศนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อด ารงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการท่ีถูกต้อง
ตามหลักนิติธรรม 
  ๒.๑.1 ประกาศเจตนารมณ์ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 2.2 ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
  2.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม หรือการต่อต้านการทุจริต เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การจัดกิจกรรมรณรงค์ การจัดนิทรรศการ การ
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกับหน่วยงาน ปปท. ปปช.  สนง.กพ.  กพร. และศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)  
เป็นต้น 
 2.3 สร้างองค์ความรู้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการศึกษาวิจัยและการพัฒนา 
  2.3.1 ทบทวนระบบควบคุมภายในและจัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
   2.3.2 ทบทวนระบบการบริหารความเส่ียงของต ารวจ 
 2.4 พัฒนาระบบการจัดองค์ความรู้ 
  2.4.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับคดีทุจริต 
  2.4.2 จัดฝึกอบรมปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 3.๑ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  3.๑.2 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
  3.1.3 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนของงบประมาณ พ.ศ.2565 
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  3.1.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 3.2 แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
  3.2.1 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับประกาศเจตนาท่ีจะไม่รับของขวัญหรือของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 4.1 ส่งเสริมความประพฤติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
  4.1.๑ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจท่ีประพฤติดี ตามประมวลจริยธรรมและจร
รณยาบรรณของต ารวจ (โครงการต ารวจสีขาวดาวคุณธรรม) 
 4.2 ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลุก-ปลูก และปรับเปล่ียนฐานความคิดของ
ข้าราชการต ารวจในการต่อต้านการทุจริต 
  4.2.1 ก าหนดเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและปลุกจิตส านึก ในการต่อต้านการทุจริต
ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม (ระดับต้น กลาง สูง) 
  4.2.2 โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต (เช่น จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ จัดนิทรรศการ เว็บไซต์ สถานีวิทยุ เป็นต้น) 
 4.3 จัดท าระบบฐานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับข้าราชการต ารวจท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ในแบบดิจิตอล และสามารถ
ประมวลผล เช่ือมโยงถึงหน่วยปฏิบัติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 5.๑ สร้างระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาทุจริตให้กับเครือข่าย ภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น 
  5.1.1 การจัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้คุ้มครองพยาน เมื่อมีการร้องขอ 
  5.1.2 การท าแผนการตรวจราชการประจ าปีโดยมีการก าหนดรูปแบบและวิธีการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจและหน่วยรับการตรวจ 
  5.1.3 การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์คดีทุจริตเกี่ยวกับเบียดบังทรัพย์สินของหลวงไปเป็น
ประโยชน์ส่วนตน(โกง) , ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์(รับส่วย) , เอื้อประโยชน์ สนับสนุนให้ผู้อื่นได้
ประโยชน์(ฮั้ว) , ใช้อ านาจหน้าท่ีกล่ันแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์(รีดไถ) , ช่วยเหลือผู้กระท าผิด
ไม่ต้องรับโทษ(รับสินบน) ท่ีส่งเรื่องให้ ป.ป.ท 
 5.๒ มาตรการลงโทษข้าราชการต ารวจท่ีกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5.2.1 น ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มาบังคับใช้กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจอย่างจริงจังหากพบ
หรือมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการต ารวจกระท าผิดให้ใช้มาตรการทางปกครอง วินัย อาญา อย่างรวดเร็ว 
 5.3 สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับมีความ
เท่ียงตรงถูกต้อง สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผลได้ 
  5.3.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5.3.2 ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การทุจริตของข้าราชการ
ต ารวจด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
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๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ข้าราชการต ารวจไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมต่อต้านการ 
ทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ๗.๒ เจตจ านงทางการเมืองในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปฏิบัติและขยายผลไปยัง 
ประชาชนและมีความต่อเนื่อง 
 ๗.๓ สามารถลดการทุจริตในเชิงนโยบายและด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 7.๔ มีกลไกการปูองกันการทุจริตท่ีทันต่อสถานการณ์ สู่การท างานเชิงรุก สามารถปูองกันการทุจริต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 
 ๗.5 การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้การกระท า
ทุจริตลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริต 
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ผนวก ก. 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ไม่ทนต่อการทุจริต  
วัตถุประสงค์  1. ปรับฐานความคิดข้าราชการต ารวจ ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน   
                        และผลประโยชน์ ส่วนรวม 
   2. บูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการต ารวจ ในการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
   3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เป้าหมาย  ข้าราชการต ารวจไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมต่อต้านการทุจริตในทุก รูปแบบ 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

๑.๑ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรม สง่เสริมการ 
ด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง(เช่น 
คัดเลือกบุคคลต้นแบบ , การอบรม ,กิจกรรมเสริม
รายได้เป็นต้น) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ/กิจกรรม/ป ี ทุกสายงาน 

1.1.2 โครงการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่
ข้าราชการต ารวจ 

จ านวนหน่วยที่จัดอบรมการท า
บัญชีครัวเรือน 

2 หน่วย/ปี ทุกสายงาน 

1.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม 
ปูองกันปราบปรามการทุจริตแลประพฤติ
มิชอบ 

1.2.1 กิจกรรมการที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให ้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ งานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการด าเนินการ ติดตาม 
ปูองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ทุกสายงาน 

1.2.2 การประสานความร่วมมือกับภาคี 
เครือข่ายเพ่ือการสืบสวนจับกุม 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการจับกุม
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ผลการจับกุมผู้ต้องหาตาม 
หมายจับเพ่ิมข้ึนตามอัตราส่วน
ของหมายจับ 

สืบสวน/ปูองกัน
ปราบปราม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. เพื่อรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 
เป้าหมาย  1. เจตจ านงทางการเมืองในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปฏิบัติ 
  2. เจตจ านงทางการเมืองในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการขยายผลไปยังประชาชน 
  3. การด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนและมีความต่อเนื่อง 
 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

๒.๑ แสดงเจตจ านงความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความมีอิสระทาง
วิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม 

๒.๑.1 แสดงเจตจ านงด้านความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

ผู้บริหารของ สน.ประกาศแสดง 
เจตจ านงด้านความโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 

ผู้บริหารของ สน. ประกาศ 
แสดงเจตจ านงด้านความ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ผู้ก ากับการ 

2.2 ส่งเสริมให้มีโครงการ/กจิกรรม 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

2.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือการต่อต้าน
การทุจริตเช่น การเข้าร่วมสัมมนา การจัดกิจกรรม 
รณรงค์ การจัดนิทรรศการ การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย
กับหน่วยงาน ป.ป.ท. ,ป.ป.ช. , สนง.กพ. , กพร. และ
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นต้น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง ทุกสายงาน 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

2.3 สร้างองค์ความรู้ในการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต โดยการ
ศึกษาวิจัยและการพัฒนา 

2.3.1 ทบทวนระบบควบคุมภายในและจัดท ารายงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 

๑๐๐ อ านวยการ 

2.3.2 ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง 
ของต ารวจ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยง
หน่วยที่มีการของบประมาณเกิน 
100 ล้านบาท 

๑๐๐ ทุกสายงาน 

2.4 พัฒนาระบบการจัดองค์ความรู ้ 2.4.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสืบสวน สอบสวน
เก่ียวกับคดีทุจริต 

จ านวนหลักสูตร/โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร/ 
โครงการ 

สืบสวน/สอบสวน 

2.4.2 จัดฝึกอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จ านวนหลักสูตร/โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร/ 
โครงการ 

สืบสวน/สอบสวน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
  2.เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
 เป้าหมาย 1.ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบาย 
  2.นโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

 3.๑ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1 แผนงาน 1 แผนงาน การเงิน/พัสดุ 

3.๑.2 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
และการประกวดราคา 

2 ช่องทาง ทุกครัง้ที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีการสอบราคาและ
ประกวดราคา 

2 ช่องทางทุกครัง้ที่มีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง โดยวิธีการสอบราคาและ
ประกวดราคา 

การเงิน/พัสดุ 

3.1.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 รายประจ าเดือนน าข้ึนเว็ปไซต์
ของหน่วย 

การจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

1 ครัง้/เดือน การเงิน/พัสดุ 

3.1.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

4 ครั้ง/ป ี
(ทุกไตรมาส) 

4 ครั้ง/ป ี
(ทุกไตรมาส) 

การเงิน/พัสดุ 

3.2 แสดงเจตจ านงสุจริตในการ 
บริหารงาน 

3.2.1 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับแสดงเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงาน 

หน่วยงานทุกระดับมีกาประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift 
Policy) 

ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy) 

ผู้ก ากับการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4    พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์  1.เพื่อพัฒนากลไกการปูองกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์ 
  2.เพื่อพัฒนากระบวนการท างานด้านการปูองกนัการทุจริต ให้สามารถปูองกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  3.เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานในการปูองกันการทุจริต 
  4.เพื่อปอูงกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต 
 เป้าหมาย 1.กลไกการปูองกันการทุจริตมีความทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปล่ียนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถปูองกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  2.มีการบูรณาการการท างานในการปูองกันการทุจริต 
  3.การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

4.1 ส่งเสริมความประพฤติตาม 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของต ารวจ  

4.1.๑ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจ 
ที่ประพฤติดี ตามประมวลจริยธรรมและจรรณยาบรรณ
ของต ารวจ (โครงการต ารวจสีขาวดาวคุณธรรม) 

จ านวนข้าราชการต ารวจที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดีเย่ียมเพ่ิมมากข้ึน 

อย่างน้อย 
สน./สภ.ละ 3 คน , 
บก./ภ.จว.ละ 2 คน 

อ านวยการ 

4.2 ใช้การศึกษาและศาสนาเป็น 
เครื่องมือในการปลุก-ปลูกและ 
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ 
ข้าราชการต ารวจ ในการต่อต้าน 
การทุจริต 

4.2.1 ก าหนดเน้ือหาการอบรมเก่ียวกับจริยธรรมและ
ปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตไว้ในหลักสูตรการ
ฝึกอบรม(ระดับต้น กลาง สูง) 

จ านวนหลักสูตรการอบรม 3 หลักสูตร/ป ี อ านวยการ 

4.2.2 โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (เช่น 
จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์จัดนิทรรศการ เว็บไซต์ สถานีวิทยุ เป็น
ต้น) 

จ านวนช่องทางที่ด าเนินการ อย่างน้อย 3 ช่องทาง ทุกสายงาน 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

4.3 จัดท าระบบฐานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ
ข้าราชการต ารวจที่มีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

4.3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ใน
แบบดิจิตอล และสามารถประมวลผลเชื่อมโยงถึงหน่วย
ปฏิบัติ 

ข้อมูลสถิติเก่ียวกับข้าราชการ
ต ารวจที่ถูกร้องเรียนโดยจ าแนก
ประเภทการทุจริตในระบบ
ฐานข้อมูล 

ร้อยละ 80 อ านวยการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕    ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
  2.เพื่อบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  3.เพื่อให้ผู้กระท าผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์ 
 เป้าหมาย  
  1.การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  2.การกระท าทุจริตลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

5.๑ สร้างระบบแจ้งเบาะแสและ 
การคุ้มครองพยาน การเสริมสร้าง 
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการ 
แก้ไขปัญหาทุจริตให้กับเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมและประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น 

5.1.1 การจัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้คุ้มครองพยาน 
เมื่อมีการร้องขอ 

ทุกหน่วยมีการจัดเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจคุ้มครองพยานเมื่อมีการ
ร้องขอ 

ทุกหน่วยมีการจัดเจ้าหน้าท่ี 
ต ารวจคุ้มครองพยานเมื่อ 

มีการร้องขอ 

สืบสวน/ปูองกัน
ปราบปราม 

2 5.1.2 การท าแผนการตรวจราชการประจ าปีโดยมี
การก าหนดรูปแบบและวิธีการตรวจราชการ ของผู้ตรวจ
และหน่วยรับการตรวจ 
 

มีการจัดท าแผนการตรวจ
ราชการโดยก าหนดการตรวจ
ด้านการทุจริตไว้ในแบบตรวจ 

ปีละ 1 แผน อ านวยการ 

 5.1.3 การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์คดีทุจริตเก่ียวกับ
เบียดบังทรัพย์สินของหลวงไปเป็นประโยชน์ส่วนตน
(โกง) , ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์(รับ
ส่วย) , เอ้ือประโยชน์สนับสนุนให้ผู้อื่นได้ประโยชน์(ฮั้ว) , 
ใช้อ านาจหน้าท่ีกลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับ 
ผลประโยชน์(รีดไถ) , ช่วยเหลือผู้กระท าผิดไม่ต้องรับ
โทษ(รับสินบน) ท่ีส่งเรื่องให้ ป.ป.ท 

จ านวนเรื่องที่ส่งให้ ป.ป.ท. และ 
ป.ป.ช. 

จ านวนเรื่อง ลดลง/ไม่มีการ 
กระท าผิด 

สอบสวน 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เปูาหมาย 

5.๒ มาตรการลงโทษข้าราชการ 
ต ารวจที่กระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

5.2.1 น ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มาบังคับใช้กับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจอย่างจริงจัง หากพบหรือมีเหตุสงสัยว่า
ข้าราชการต ารวจกระท าผิดให้ใช้มาตรการทางปกครอง 
วินัย อาญา อย่างรวดเร็ว 

จ านวนข้าราชการต ารวจที่
กระท าผิดลดลง 
 (เมือ่เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา) 

จ านวนข้าราชการต ารวจ 
กระท าผิดลดลง 

ทุกสายงาน 

5.3 สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส ให้มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับ มีความเที่ยงตรงถูกต้อง 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยที่ 
เก่ียวข้อง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ประมวลผลได้ 

5.3.1 จดัท าระบบฐานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/
แจ้งเบาะแส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดท าระบบการรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส โดย
ก าหนดข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีไว้อย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าแผนผังข้ันตอน 
การปฏิบัติเก่ียวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 

ทุกหน่วย มีการจัดท าข้ันตอน 
และวิธีการรับเรื่องร้องเรียน 

ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 

อ านวยการ 

 5.3.2 ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้ง
เบาะแส การทุจริตของข้าราชการต ารวจ ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

จ านวนช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 

อย่างน้อย 5 ช่องทาง อ านวยการ 

 
 


