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 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต

สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 



ประกาศ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 
เรื่อง รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

( รอบ 6 เดือนแรก ) ของ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 
.................................................... 

         ตามที่ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2565 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้อง
กันการทุจริต ตวั ชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนนิ การเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O40 รายงานการกํากับ
ติดตามการกําเนินการ ป้องกันการทุจริตการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 
เดือนแรก นั้น 
         บัดนี้ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดํา
เนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานีตํารวจนคร สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 
ประตําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565 ) เสร็จสิ้นเรียบ
ร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 

                                                                 พันตํารวจเอก          
                                                                                 (ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์) 
                                                                    ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 



ยุท า ตรที 1 ไมทนตอการทุจริต 
วัตถุประ งค 1.ปรับฐานความคิดขาราชการตำรวจ ใ มีคานิยมรวมตานทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจิต ำนึก าธารณะ ามารถแยกแยะระ วางผลประโยชน วนตน 

 และผลประโยชน วนรวม 
2.บูรณาการและเ ริม รางการมี วนรวมของขาราชการตำรวจ ในการตอตานการทุจริตและไมทนตอการทุจริต

เปา มาย  :    ขาราชการตำรวจ ถานีตำรวจนครบาลทอง ลอ รวมตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 
มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ข้ันตอนการดำเนินงาน งบประมาณ ไตรมา ท่ี ปญ า/อุป รรค 

ขอเ นอแนะ ผล ัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

1.1.1 การ รางจิต ำนึกและ
ความตระ นักในการตอตาน
การทุจริตทุกรูปแบบใ กับ
บุคลากรของ นวยงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 แตงต้ังคณะทำงาน 
ข้ันตอนท่ี 2 กำ นดแผนดำเนินการตาม
แผนฯ 
ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินการขับเคล่ือนการ
รางจิต ำนึกและความตระ นักในการ

ตอตานการทุจริตใ กับขาราชการตำรวจ
ทุกฝาย 
ขั้นตอนที่ 4 รุปผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน 

ไมใช
งบประมาณ 

บุคลากรของ นวย
บาง วน ยังขาด
จิต ำนึกในการ
ตอตานการทุจริต 

งเ ริม พิจารณา
ความดีความชอบ
บุคลากรของ นวย
ท่ีมีความประพฤติดี 
ปฏิบัติ นาท่ีดวย
ความซื่อ ัตย ุจริต 
เปนบุคคลตัวอยาง 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 

1.1.2 กิจกรรมมอบนโยบาย
ในการกำ นดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการ ราง
มาตรฐานความโปรงใ  

ข้ันตอนท่ี 1 แตงต้ังคณะทำงาน 
ข้ันตอนท่ี 2 กำ นดแผนดำเนินการตาม
แผนฯ 
ข้ันตอนท่ี 3 ผูกำการ ถานีตำรวจนคร
บาลทอง ลอ ประกาศนโยบายใ ในการ
ตอตานการทุจริต เพื่อใ ขาราชการ
ตำรวจทุกฝายทราบและถือปฏิบัติ 
ข้ันตอนท่ี 4 รุปผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน รายละเอียดตาม OIT O25 

บุคลากรของ นวย
บาง วน ไมยึด
มาตรฐานของ
นวยงาน ในการ

ปฏิบัติ นาท่ีดวย
ความโปรงใ  

ปลูกจิต ำนึก ใ 
บุคลากรของ นวย 
มีจิต าธารณะ 
ามารถแยกแยะ

ระ วางประโยชน
วนรวมและ

ผลประโยชน
วนรวม 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 

พหลโยธินร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ



ยุท า ตรที 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
วัตถุประ งค 1. เพื่อใ เจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของประชาชนไดรับการปฏิบัติใ เกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

2.เพื่อรัก าเจตจำนงทางการเมืองในการแกไขปญ าการทุจริตใ เปน  น นึ่งของนโยบายรัฐบาลในแตละช ง

            เปา มาย  :  การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปตามเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนและมีค ามตอเนื่อง 

มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ข้ันตอนการดำเนินงาน งบประมาณ ไตรมา ท่ี ปญ า/อุป รรค 

ขอเ นอแนะ ผล ัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

2.1.1 กิจกรรมประกา
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูกำกับการ ถานตีำร จ
นครบาลทอง ลอ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูกำกับ ถานีตำร จ นคร
บาลทอง ลอ รางเจตจำนง 
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมขาราชการตำร จ
ทุกนาย  
ข้ันตอนท่ี 3 ประกา เจตจำนงใ ทราบ
และยึดเปนแน ทางการปฏิบัติ นาท่ี 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามประกา เจตจำนง จำน น 1 ครั้ง/
เดือน โดยจัดทำเจตจำนง ุจริต และ
ประกา ใ ทราบ OIT O34 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมม ี ไมม ี บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย พหลโยธิน

พหลโยธิน



ยุท า ตรที 3 กัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประ งค 1.เพื่อใ กระบ นการนโยบายเปนไปตาม ลักธรรมาภิบาล และไมมีลัก ณะของการขัดกันแ งผลประโยชน 

2.เพื่อแกไขปญ าการทุจริตเชิงนโยบาย

เปา มาย  :  1.ลดการทุจริตในกระบ นการนโยบาย 
2.นโยบายเปนไปตาม ลักธรรมาภิบาล

มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ข้ันตอนการดำเนินงาน งบประมาณ ไตรมา ท่ี ปญ า/อุป รรค 

ขอเ นอแนะ ผล ัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

3.1.1 กิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
รือจัด าพั ดุ ประจำป

งบประมาณ พ. .2565 

ข้ันตอนท่ี 1 แตงต้ังคณะทำงาน 
ข้ันตอนท่ี 2 ประกา เชิญช น 
ผูมี  นไดเ ียเขาร มกิจกรรมฯ 
ข้ันตอนท่ี 3 ร มกันจัดทำแผนปฏิบัติ
การฯ ดูรายละเอียด OIT21 
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ จำน น 2 ครั้ง/ป  
(รอบ 6 เดือน) 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ีผูปฏิบัติ 
ยังไมมีค ามรู ค าม
เขาในการจัดทำ
แผน 

น ยงานระดับ
กองบังคับการ รือ 
กองบัญชาการ ค ร
จัดใ การอบรมเพื่อ
เพิ่มประเ ทธิภาพ
ใ กับเจา นาท่ีผู
ปฏิบัติ 

ในภาพร มของ
น ยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 

3.2.1 ผูกำกับการ ถานี
ตำร จนครบางทอง ลอ 
แ ดง เจตจำนง ุจริตในการ
บริ ารงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูกำกับการ ั ถานีตำร จ
นารางเจตจำนง ุจริตในการ

บริ ารงาน  
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมขาราชการทุกฝาย 
ข้ันตอนท่ี 3 ประกา เจตจำนงใ ทราบ
และยึดเปนแน ทางการปฏิบัติ นาท่ี 
รายละเอียดตาม OIT25 
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามประกา เจตจำนง 
จำน น 1 ครั้ง/ป 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมมี ไมม ี บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย พหลโยธิน



3.3.1 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจาง รือจัด าพั ดุ ราย
ประจำเดอน    นำข้ึนเว็ปไซต
ของ นวย 

ข้ันตอนท่ี 1 รุปผลการจัดซื้อ จัดจาง 
รือจัด าพั ดุรายเดือน ของแตละ

เดือน ทุกเดือน  
ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมผลการจัดซื้อ จัด
จาง รือจัด าพั ดุรายเดือน ของแตละ
เดือน 
ข้ันตอนท่ี 3 นำลงประกาศใ ผูมี วนได
เ ียใ ทราบทางเว็ปไซตของ นวยงาน 
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
จำนวน 1 ครั้ง/เดือน รายละเอียด   
ตาม OITO23 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ี ไมจัดทำ
รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจาง ใ  
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน รือจัดทำ
แลวไมนำลง
ประกาศในเว็ปไซต
ใ ผูมี วนไดเ ีย
ทราบ 

กำชับ ตรวจ อบ
การจัดทำรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจาง 
ใ  ครบถวน และ
เปนปจจุบันและ
ประกาศในเว็ปไซต
ใ ผูมี วนไดเ ีย
ทราบ ทุกเดือน 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 

3.3.2 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจาง รือจัด าพั ดุ ราย
ประจำปงบประมาณ 2565 
นำข้ึนเว็ปไซตของ นวย 

ข้ันตอนท่ี 1 รุปผลการจัดซื้อ จัดจาง 
รือจัด าพั ดุ รอบ 6 เดือน   

ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมผลการจัดซื้อ จัด
จาง รือจัด าพั ดุรายเดือน ของรอบ 
6 เดือน 
ข้ันตอนท่ี 3 นำลงประกาศใ ผูมี วนได
เ ียใ ทราบทางเว็ปไซตของ นวยงาน 
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
จำนวน 2 ครั้ง/ป รายละเอียดตาม   
OITO19 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ี ไมจัดทำ
รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจาง ใ  
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน รือจัดทำ
แลวไมนำลง
ประกาศในเว็ปไซต
ใ ผูมี วนไดเ ีย
ทราบ 

กำชับ ตรวจ อบ
การจัดทำรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจาง 
ใ  ครบถวน และ
เปนปจจุบันและ
ประกาศในเว็ปไซต
ใ ผูมี วนไดเ ีย
ทราบ ทุกรอบ 6 
เดือน 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 



3.3.3 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจายตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 

ข้ันตอนท่ี 1 รุปผลการจัดซื้อ จัดจาง 
รือจัด าพั ดุ รอบ 6 เดือน   

ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมผลการจัดซื้อ จัด
จาง รือจัด าพั ดุรายเดือน ของรอบ 
6 เดือน 
ข้ันตอนท่ี 3 นำลงประกาศใ ผูมี วนได
เ ียใ ทราบทางเว็ปไซตของ นวยงาน 
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
จำนวน 2 ครั้ง/ป 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ี จัดทำ
บัญชีคุม ไมถูกตอง 
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

ตรวจ อบการ
จัดทำบัญชีคุม ใ 
ถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 

3.3.4 มาตรการในการใช
รถยนตรถจักรยานยนต ซึ่ง
เปนทรัพย ิน  ของทาง
ราชการ 

ข้ันตอนท่ี 1 แตงต้ังคณะทำงาน   
ข้ันตอนท่ี 2 กำ นดมาตรการ 
ในการใชรถยนตของทางราชการ 
ข้ันตอนท่ี 3 ประชุมขาราชการตำรวจ
ทุกฝาย แจงมาตรการใ ทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติ  
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

บุคลากรของ
นวยงานบาง วน 

นำรถยนต 
รถจักรยานยนตไปใช
ประโยชน วนตัว
นอกเวลาราชการ 

กำชับใ ผูบังคับ 
บัญชาทุก ายงาน 
ใ กำชับ และ
ตรวจ อบการ
ปฏิบัติของผูใต 
บังคับบัญชาใ เปน 
ไปตามมาตรการ 
ท่ีกำ นดไวโดย
เครงครัด 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 



3.3.5 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจายเงินกองทุนการ
ืบ วน อบ วน 

ข้ันตอนท่ี 1 แตงต้ังคณะทำงาน   
ข้ันตอนท่ี 2 กำ นดมาตรการในการ
เบิก-จายเงินกองทุนฯ 
ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจ อบการรวบรวม
เอก ารการเบิก-จาย ทุกไตรมา  
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
จำนวน 4 ครั้ง/ป 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ีจัดทำบัญชี
คุม ไมถูกตอง 
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

ตรวจ อบการ
จัดทำบัญชีคุม ใ 
ถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 

3.3.6 มาตรการการทำบัญชี 
การควบคุมการเบิกจายใบ ั่ง 
เจาพนักงานจราจร 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทำบัญชีคุมการเบิก-
จายใบ ั่งเจาพนักงานจราจร  
ข้ันตอนท่ี 2 แจกจายใบ ั่งเจา
พนักงานจราจร 
ข้ันตอนท่ี 3 รวมรวมตนข้ัว และ
ตรวจ อบความถูกตอง  
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ี จัดทำบัญชี
คุม ไมถูกตอง 
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

ตรวจ อบการ
จัดทำบัญชีคุม  
ใ ถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 
และ ามารถตรวจ
นอบได 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 

3.3.7 มาตรการการใชดุลย
พินิจในการใ ประกันตัว
ผูตอง า 

ข้ันตอนท่ี 1 กำ นดแนวทาง 
เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ  
ข้ันตอนท่ี 2 กำชับการปฏิบัติใ เปนไป
ตามแนวทางท่ีกำ นด 
ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจ อบการปฏบัิติใ 
เปนไปตามแนวทางทุกครั้งท่ีมีการ
ประกันตัวผูตอง า  
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

ผูมีอำนาจบางราย 
ั่งการ ใชดุลยพินิจ 

ไมถูกตอง โปรงใ  
เปนไปตาม ลัก   
ธรรมาภิบาล 

กำชับใ ผูท่ีมี
อำนาจในการใ 
ประกันตัวผูตอง า
ใชดุลยพินิจตาม
แนวทางท่ีกำ นด
ไวโดยเครงครัด 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 



3.3.8 มาตรการการการทำ
บัญชีคุมเงินกันตัวผูตอง า 

ข้ันตอนท่ี 1 กำ นดแนวทาง 
เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ  
ข้ันตอนท่ี 2 กำชับการปฏิบัติใ มีการ
ทำบัญชีคุมเงินประกันตัวผูตอง าทุก
ราย ครบถวน เปนปจจุบัน 
ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจ อบ ควบคุม การ
ปฏิบัติใ เปนไปตามแนวทางท่ีกำ นด 
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ี จัดทำ
บัญชีคุม ไมถูกตอง 
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

ตรวจ อบการจัดทำ
บัญชีคุม ใ ถูกตอง 
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน และ ามารถ
ตรวจ อบได 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 

3.3.9 มาตรการการเก็บ
รัก าของรถยนตของกลาง 
ในคดีอาญา - จราจร 

ข้ันตอนท่ี 1 กำ นดแนวทาง 
เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ  
ข้ันตอนท่ี 2 จัดใ มี ถานท่ีในการเก็บ
รัก าใ เปน ัด วน แยกตาง าก 
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทำ ลักฐานการเก็บ
รัก าอยางเปนระบบ  
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

ถานท่ีเก็บรัก า 
ไมเพียงพอ 

พน ักง าน อบ วน
ผ ู  ร ั บผ ิ ดชอบ ต  อง
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ประมวลระเบียบการ
ตำรวจเก ี ่ยวก ับค ดี  
ล ั ก ณะ  ๑๕  ขอ ง
กลางและของ วนตัว
ผูตอง า 
บทที ่  ๙ การปฏิบัติ
เกี ่ยวกับรถของกลาง
โดยเครงครัด 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 

3.3.10 มาตรการการทำ
บัญชีควบคุมเงินรายได
แผนดิน 

ข้ันตอนท่ี 1 แตงต้ังคณะทำงาน   
ข้ันตอนท่ี 2 กำ นดมาตรการในการ
เบิก-จาย 
ข้ันตอนท่ี 3 การรวบรวมเอก ารการ
เบิก-จาย ทุกเดือน 
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ีผูรับผิดชอบ
บางนาย ยังไมมีความรู
ความเขาใจ ระเบียบ 
กฎ มายเกี่ยวกับเงิน
รายไดแผนดิน 

ควรจัดใ มีการอบรม
เพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพ
ของเจา นาท่ี
ผูรับผิดชอบ 

ในภาพรวมของ
นวยงาน ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 



3.3.11 มาตรการในการ
ควบคุม การเบิก – จาย
อาวุธปนและวิทยุ ื่อ าร
ของทางราชการ 

ข้ันตอนท่ี 1 กำ นดแนวทางเพื่อเปน 
  มาตรฐานในการปฏิบัติ  
ข้ันตอนท่ี 2 จัดใ มี ถานท่ีในการเก็บ 
  รัก าฯ ใ เปน ัด วน  
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทำ ลักฐานการเก็บ
รัก าฯ  
ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดำเนินงาน 
ทุกเดือน 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ี จัดทำ
บัญชีคุม ไมถูกตอง 
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

ตรวจ อบการ
จัดทำบัญชีคุม 
ใ ถูกตอง 
ครบถวน และ
เปนปจจุบัน และ
ามารถ

ตรวจ อบได 

ในภาพรวมของ
นวยงาน
ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 



ยุท า ตรที 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประ งค 1.เพื่อพัฒนากลไกการปองกันการทุจริตใ เทาทันตอ ถานการณ 

2.เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานดานการปองกันการทุจริต ใ  ามารถปองกันการทุจริตใ มีประ ิทธิภาพ

3.เพื่อใ เกิดความเขมแข็งในการบูรณาการการทำงานในการปองกันการทุจริต

4.เพื่อปองกันไมใ มีการทุจริตเกิดข้ึนในอนาคต

เปา มาย  :  1.กลไกการปองกันการทุจริตมีความทันตอ ถานการณการทุจริต เปล่ียนแปลง ูกระบวนการทำงานเชิงรุก ามารถปองกันการทุจริตใ มีประ ิทธิภาพ 
2.มีการบูรณาการการทำงานในการปูองกันการทุจริต

3.การทุจริตลดนอยลง รือไมเกิดการทุจริต

มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ข้ันตอนการดำเนินงาน งบประมาณ ไตรมา ท่ี ปญ า/อุป รรค 

ขอเ นอแนะ ผล ัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

4.1.1 การยกยองเชิดชู
เกียรติขาราชการตำรวจ ท่ี
ประพฤติดี ตามประมวล
จริยธรรมและ จรรณยา
บรรณของตำรวจ (โครงการ
ตำรวจ 
ีขาวดาวคุณธรรม) 

ข้ันตอนท่ี 1 แจงประกาศ ลักเกณฑ
และวิธีการการคัดเลือก 
ข้ันตอนท่ี 2 แตงต้ังคณะทำงาน
คัดเลือก และกำ นดแผนการคัดเลือก 
ข้ันตอนท่ี 3 คณะทำงานทำการ
คัดเลือกตาม ลักเกณฑและวิธีการท่ี
กำ นด 
ข้ันตอนท่ี 4 รวบรวมผล รายงานใ  
บก.น.5 ทราบ เพื่อดำเนินการใน วนท่ี
เกี่ยวของ 
 จำนวน 1 ครั้ง/ป 

ไมใช
งบประมาณ 

ดำเนินการใน 
วงเวลาไตรมา  

ท่ี 4  



4.2.1 จัดทำระบบ
ฐานขอมูล ถิติ เกี่ยวกับ
ขาราชการตำรวจท่ีมีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดต้ังศูนยฯ และแตงต้ัง
เจา นาท่ีผูรับผิดชอบ 
ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูล ถิติ เรื่อง
รองเรียนจากทุกชองทาง และทำการ
คัดแยกประเภทเรื่องรองเรียน 
ข้ันตอนท่ี 3 แตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจ อบเรื่องรองเรียน 
ข้ันตอนท่ี 4 คณะการ ดำเนินการตาม 
กฎ ระเบียบ และกฎ มาย 
ท่ีเกี่ยวของ 
ข้ันตอนท่ี 5 ดำเนินการตามผลการ
อบ วน และรายงานใ ผูเกี่ยวของ

ทราบ รายละเอียดตาม OIT O31 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ี
ผูรับผิดชอบ 
จัดเก็บขอมูล ไม
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

กำ นดแนวทาง 
มาตรการในการ
จัดทำระบบ
ฐานขอมูล ถิติ 
ใ ครบถวน และ
เปนปจจุบัน โดย
ใ ตรวจ อบ และ
ติดตามผลทุก
เดือน 

ในภาพรวมของ
นวยงาน
ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 



     ยุท า ตรที 5 ปฏิรูปกลไกและกระบ นการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประ งค 1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบ นการการปราบปรามการทุจริตใ มีค ามร ดเร็  มปีระ ิทธิภาพ และเทาทันตอพล ัตของการทุจริต 

2.เพื่อบูรณาการกระบ นการปราบปรามการทุจริต

3.เพื่อใ ผูกระทำผิดถูกดำเนินคดีและลงโท อยางเปนรูปธรรมและเทาทันตอ ถานการณ

เปา มาย  :  1.การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีค ามร ดเร็ และมีประ ิทธิภาพ 
2.การกระทำทุจริตลดนอยลง รือไมมีการทุจริต

มาตรการ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ข้ันตอนการดำเนินงาน งบประมาณ ไตรมา ท่ี ปญ า/อุป รรค 

ขอเ นอแนะ ผล ัมฤทธิ์ 
1 2 3 4 

5.1.1 นำกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ คำ ั่ง มาบังคับใช
กับเจา นาท่ีตำร จอยาง
จริงจัง ากพบ รือ มีเ ตุ
ง ัย าขาราชการตำร จ

กระทำผิดใ ใช มาตรการ
ทางปกครอง ินัย อาญา 
อยางร ดเร็  

ขั้นตอนที่ 1 ประกา แจงมาตรการใน
การดำเน ินทาง ิน ัยต อข าราชการ
ตำร จท่ีกระทำผิด ินัย 
ขั้นอตนที่ 2 ผูบังคับบัญชาทุก ายงาน 
ร บร มผลของแตละ ายงานใ  ผู
กำกับการ ั นา ถานีตำร จนครบาล
ทอง ลอ ทราบ ทุกเดือน 
ขั ้นตอนที ่ 3 เจา นาที ่ผู ร ับผิดชอบ 
แยกประเภทของการกระทำค ามผิด 
ข้ันตอนที ่  4 แตงตั ้งคณะกรรมการ
ืบ น/ อบ น ขอเท็จจริง 

ขั ้นตอนที ่  5 ร ุปผลการตร จ อบ 
และการรายงานผล 

ไมใช
งบประมาณ 

บุคลากรบาง  นของ
น ยงาน ละเลย ไม

ปฏิบัติตาม ินัย
ตำร จโดยเครงครัด 

ปลูกฝงจิต ำนึก
ของค ามเปน
ผูพิทัก  ันติรา ฎร 

ในภาพร มของ
น ยงาน
ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 



5.2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน รองทุกข/แจง
เบาะแ  การทุจริตของ
ขาราชการ ตำรวจ ดวย
ความรวดเร็ว โปรงใ  เปน
ธรรม 

ข้ันตอนท่ี 1 จัดต้ังศูนย ฯ และแตงต้ัง
เจา นาท่ีผูรับผิดชอบ  
ข้ันตอนท่ี 2 จัดทำชองทางการแจง
เรื่องรองเรียน รองทุกข/แจงเบาะแ  
บนเว็ปไซตของ นวยงาน และ
ประกาศใ ผูมี วนไดเ ียทราบทางเว็ป
ไซตของ นวยงาน 
ข้ันตอนท่ี 3 รวบรวมขอมูล ถิติ เรื่อง
รองเรียนจากทุกชองทาง และทำการ
คัดแยกประเภทเรื่องรองเรียน 
ข้ันตอนท่ี 4 เจา นาท่ีผูรับผิดชอบ
ตรวจ อบเรื่องรองเรียน ดำเนินการ
ตาม กฎ ระเบียบ และกฎ มายท่ี
เกี่ยวของ 
ข้ันตอนท่ี 5 เจา นาท่ีผูรับผิดชอบ 
รุปผลการตรวจ อบ และรายงานใ 

ผูเกี่ยวของทราบ รายละเอียดตาม 
ขอมูล OIT O29 

ไมใช
งบประมาณ 

เจา นาท่ี
ผูรับผิดชอบ จัดเก็บ
ขอมูล ไมครบถวน 
และเปนปจจุบัน 

กำ นดแนวทาง 
มาตรการในการ
จัดทำระบบ
ฐานขอมูล ถิติ ใ 
ครบถวน และเปน
ปจจุบัน โดยใ 
ตรวจ อบ และ
ติดตามผลทุกเดือน 

ในภาพรวมของ
นวยงาน
ามารถ

ดำเนินการได
บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเปา มาย 


