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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) 

 
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 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๑.๑ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 จัดโครงการต ารวจไทยหัวใจสะอาด 
 

    - 

1.1.2 โครงการฝึกอบรมการจัดท าบัญชคีรัวเรือนให้แก่
ข้าราชการต ารวจ 

    - 

1.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ติดตาม ปอ้งกันปราบปรามการทุจริต
แลประพฤติมิชอบ 

1.2.1 โครงการ กต.ตร.สน.บางโพงพาง 
 

    - 

1.2.2 การประสานความร่วมมือกับภาคี 
เครือข่ายเพ่ือการสืบสวนจับกุม 

    - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. เพื่อรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 
เป้าหมาย  1. เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปฏิบัติ 
  2. เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการขยายผลไปยังประชาชน 
  3. การด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนและมีความต่อเนื่อง 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๒.๑ แสดงเจตจ านงความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความมี
อิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลัก
นิติธรรม 

๒.๑.1 ผู้บริหารประกาศแสดงเจตจ านงด้านความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ No gift policy 

    - 

2.2 ส่งเสริมให้มีโครงการ/กจิกรรม 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

2.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือการต่อต้านการ
ทุจริตเช่น การเข้าร่วมสัมมนา การจัดกิจกรรม 
รณรงค์ การจัดนิทรรศการ การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายกับ
หน่วยงาน ป.ป.ท. ,ป.ป.ช. , สนง.กพ. , กพร. และศูนย์
คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นต้น 

    - 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

2.3 สร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต โดยการ
ศึกษาวิจัยและการพัฒนา 

2.3.1 ทบทวนระบบควบคุมภายในและจัดท ารายงานตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

    - 

2.3.2 ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง 
ของต ารวจ 

    - 

2.4 พัฒนาระบบการจัดองค์ความรู ้ 2.4.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสืบสวน สอบสวน
เก่ียวกับคดีทุจริต 

    - 

2.4.2 จัดฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

    - 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์  1.เพื่อให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
  2.เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย 
 เป้าหมาย 1.ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบาย 
  2.นโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 3.๑ สนับสนุนกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

    - 

3.๑.2 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและ
การประกวดราคา 

    - 

3.1.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รายประจ าเดือนน าข้ึนเว็ปไซต์ของหน่วย 

    - 

3.1.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

    - 

3.2 แสดงเจตจ านงสุจริตในการ 
บริหารงาน 

3.2.1 ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับแสดงเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงาน 

    - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4    พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์  1.เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์ 
  2.เพื่อพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกนัการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  3.เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานในการป้องกันการทุจริต 
  4.เพื่อปอ้งกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต 
 เป้าหมาย 1.กลไกการป้องกันการทุจริตมีความทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปล่ียนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  2.มีการบูรณาการการท างานในการป้องกันการทุจริต 
  3.การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4.1 ส่งเสริมความประพฤติตาม 
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของต ารวจ  

4.1.๑ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจ 
ที่ประพฤติดี ตามประมวลจริยธรรมและจรรณยาบรรณของ
ต ารวจ (โครงการต ารวจสีขาวดาวคุณธรรม) 

    - 

4.2 ใช้การศึกษาและศาสนาเป็น 
เครื่องมือในการปลุก-ปลูกและ 
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ 
ข้าราชการต ารวจ ในการต่อต้าน 
การทุจริต 

4.2.1 ก าหนดเน้ือหาการอบรมเก่ียวกับจริยธรรมและปลกุ
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม
(ระดับต้น กลาง สูง) 

    - 

4.2.2 โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (เช่น จัดท าสื่อ
สิ่งพิมพ์จัดนิทรรศการ เว็บไซต์ สถานีวิทยุ เป็นต้น) 

    - 

4.3 จัดท าระบบฐานข้อมูลสถิติ
เก่ียวกับข้าราชการต ารวจที่มีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในแบบ
ดิจิตอล และสามารถประมวลผลเชื่อมโยงถึงหน่วยปฏิบัติ 

    - 

\ 
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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 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5.๑ สร้างระบบแจ้งเบาะแสและ 
การคุ้มครองพยาน การเสริมสร้าง 
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการ 
แก้ไขปัญหาทุจริตให้กับเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมและประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น 

5.1.1 การจัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้คุ้มครองพยาน 
เมื่อมีการร้องขอ 

    - 

2 5.1.2 การท าแผนการตรวจราชการประจ าปีโดยมีการ
ก าหนดรูปแบบและวิธีการตรวจราชการ ของผู้ตรวจและ
หน่วยรับการตรวจ 
 

    - 

 5.1.3 การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์คดีทุจริตเก่ียวกับเบียดบัง
ทรัพย์สินของหลวงไปเป็นประโยชน์ส่วนตน(โกง) , ละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์(รับส่วย) , เอ้ือประโยชน์
สนับสนุนให้ผู้อื่นได้ประโยชน์(ฮั้ว) , ใช้อ านาจหน้าท่ีกลั่น
แกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับ 
ผลประโยชน์(รีดไถ) , ช่วยเหลือผู้กระท าผิดไม่ต้องรับโทษ(รับ
สินบน) ท่ีส่งเรื่องให้ ป.ป.ท 

    - 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

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 

    - 

5.3 สร้างเสริมระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน 
ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส ให้มีมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับ มีความเที่ยงตรง
ถูกต้อง 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยที่ 
เก่ียวข้อง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ประมวลผลได้ 

5.3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้ง
เบาะแส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    - 

5.3.2 ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้ง
เบาะแส การทุจริตของข้าราชการต ารวจ ด้วยความรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

    - 

 


