
 



คาํนาํ 

 

การจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของสถานีตาํรวจนครบาลประชา

สาํราญ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกั เก่ียวกบัปัญหา

การทุจริตและการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสาํนึก ค่านิยมสุจริต และกาํหนดกระบวนการในการกาํกบัใหมี้การ

ดาํเนินงานท่ีมีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

ตลอดจนเพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ย การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 

๒๕๖๗) แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของสถานีตาํรวจนครบาลประชาสาํราญ ฉบบัน้ีจะเป็น

ประโยชน์และสร้างความรู้ความเขา้ใจ ความสาํคญัเก่ียวกบัการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจริต และการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลประชาสาํราญ มีการดาํเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกตอ้งและเป็นธรรม ส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใสและร่วมสร้างพฤติกรรมร่วมต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีตาํรวจนครบาลประชาสาํราญ  



แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

หลกัการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัในหน่วยงานราชการถือเป็นปัญหาสาํคญั ประการหน่ึงซ่ึงส่ง ผลกระทบต่อเสถียรภาพทาง

การเมือง การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก โดยกระบวนการของปัญหาทุจริตเกิดจาก

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ ซ่ึงมีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัปชนัใน รูปแบบของผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) 

และการเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence) สร้างความเสียหายแก่ราชการในแต่ละคร้ังเป็นจาํนวนมาก จากสรุปผลการสอบสวน

และศึกษาเร่ืองการทุจริตของ คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาสอบสวนและศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัการทุจริตของวฒิุสภาไดแ้บ่ง

กรณีการทุจริต คอร์รัปชนัออกเป็น ๕ ประเภท ไดแ้ก่ การทุจริตต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี การทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง การทุจริตในการ 

สัมปทาน การทุจริตโดยการทาํลายระบบตรวจสอบอาํนาจรัฐและการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นโยบายการบริหารจดัการท่ีดี

มุ่งเนน้เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และพฒันาความโปร่งใสในการ

ปฏิบติังาน พร้อมทั้งป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นาํไปสู่การปฏิบติั

ใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ืองมือช้ีนาํการพฒันาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือกนัอยา่ง

จริงจงัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั ๔ ประการ คือ 

๑. สังคมไทยมีวินยั คุณธรรมและจริยธรรม 

๒. เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๓. ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๔. สังคมรู้เทา่ทนั ร่วมคิดป้องกนัการทุจริต 

 

สาเหตุของการทุจริต 

๑. ปัญหาระบบอุปถมัภแ์ละค่านิยมในทางท่ีผิด เช่น ติดสินบน ยกย่องคนรํ่ารวยและมีอาํนาจ โดยมิชอบระบบพวกพอ้ง

ในวงราชการ การเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย การซ้ือเสียงเลือกตั้ง การใชผ้ลประโยชน์อิทธิพครอบงาํ ประชาชน 

๒. ปัญหาโครงสร้างของราชการท่ีซบัซอ้น ไม่โปร่งใสและตรวจสอบไดย้าก 

๓. ปัญหาระบบการทาํงานไม่รัดกุม มีช่องวา่งใหเ้กิดการทุจริต 

๔. ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐล่าชา้ ไม่ทัว่ถึงและละเลยในบางกรณี 

๕. ปัญหาบุคคลไม่ซ่ือสัตย ์

๖. ภาคประชาชนเพิกเฉยต่อการทุจริต ติดสินบนราชการ สมยอมและเขา้ร่วมในกระบวนการทุจริต 

จากสภาพปัญหาการทุจริตดงักล่าวส่งผลใหป้ระชาชนขาดความเช่ือมัน่ต่อขา้ราชการและนกัการเมืองในเร่ืองของความ

ซ่ือสัตย ์สุจริตในการบริหารงาน รัฐบาลจึงไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โดยฉบบั

ปัจจุบนัอยูใ่นระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ภายใตว้ิสัยทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance 

and Clean Thailand)” มุ่งใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศ 

  



 

ท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยกาํหนดยทุธศาสตร์

การดาํเนินงานหลกัเป็น ๔ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ : ปลูกจิตสาํนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวินยัในการต่อตา้นการทุจริต 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ : บูรณาการการทาํงานของหน่วยงานรวมทั้งพฒันาเครือข่ายในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ : เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

การดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการสาํนกังาน

คณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สาํนกังาน ป.ป.ช.) และสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สาํนกังาน ป.ป.ท.) กาํหนดใหส่้วนราชการ จดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยมีแนวทางในการดาํเนินงาน คือ หากส่วนราชการไดจ้ดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปีและมีการกาํหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ไวแ้ลว้และเห็นวา่สามารถตอบสนองยทุธศาสตร์

ชาติฯ ไดก็้ใหน้าํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ดงักล่าว มาบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาติฯ ก็กาํหนดข้ึนมาใหม่และนาํไปบรรจุไวใ้น

แผนปฏิบติัราชการดว้ย โดยกาํหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดั ใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจ จึงไดจ้ดัทาํแผนป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตข้ึน เพื่อเป็นกรอบในการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํ

แผนปฏิบติัการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจาํปีต่อไป 

นอกจากน้ี สาํนกังาน ป.ป.ช. ยงัไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตาํรวจนครบาล โดยใชช่ื้อวา่

ระบบ POLICEITA เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การบริหารจดัการขอ้มูล และการกาํกบติดตามการประเมินได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินไดอ้ยา่งอตัโนมติั ตอบสนองต่อการนาํขอ้มูลไปสู่การ

ปรับปรุงหน่วยงานท่ีรับการประเมน และการวางแผนในการป้องกนัการทุจริตต่อไปได ้

 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมใหข้า้ราชการตาํรวจ มีจิตสานึกในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต และ

ปฏิบติังาน 

๒. เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัมิใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติัและ/หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบในการปฏิบติั

ราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบแจง้ขอ้มูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

๓. เพื่อส่งเสริมใหข้า้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลประชาสาํราญ มีระบบการทาํงานและการตรวจสอบท่ีเขม้แขง็

ในการป้องกนัการทุจริต 

๔. เสริมสร้างศกัยภาพของขา้ราชการตาํรวจ ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

  



 

 

ตัวช้ีวัดในการประเมิน จ าแนกเออกเป็น ๑๐ ตัวช้ีวัด 

๑. การปฏิบติัหนา้ท่ี 

๒. การใชง้บประมาณ 

๓. การใชอ้าํนาจ 

๔. การใชท้รัพยสิ์นของราชการ 

๕. การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

๖. คุณภาพการดาํเนินงาน 

๗. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

๘. การปรับปรุงระบบการทาํงาน 

๙. การเปิดเผยขอ้มูล 

๑๐. การป้องกนัการทุจริต 

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 

สถานีตาํรวจนครบาลประชาสาํราญ ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ให้สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีสาํนกังาน ป.ป.ช. กาํหนดเป็นขอ้มูลประกอบการจดัทาํแผน  



 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยทุธศาสตร์ โครการ/กิจกรรม แนวทางการดาํเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ 

๑. ปลูกจิตสาํนึก ค่านิยมคุณธรรม
และจริยธรรมและสร้างวินยัในการ
ต่อตา้นการทุจริต 

− การสร้างจิตสาํนึกใหแ้ละ
ความตระหนกัแก่บุคลากร 

โครงการอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การดาํเนินงาน 

− รณรงค ์ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ดาํเนินงานเพื่อสร้างจิตสาํนึกใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตและปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิ
ชอบในหน่วยงาน 

− ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรทุกระดบัเขา้ร่วมอบรม
คุณ ธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริม การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ 

งานอาํนวยการ 

ทุกสายงาน 

 กิจกรรมมอบนโยบายในการ
กาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน
ในการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส 

− การกาํหนดนโยบายท่ีชดัเจน
เก่ียวกบัมาตรฐานความโปร่งใส
ในการทาํงานของผูป้ฏิบติัทุก
ระดบัชั้น 

− เสริมสร้างสมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากร สน.
ประชาสาํราญ ในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 

งานอาํนวยการ 

ทุกสายงาน 

๒. บูรณาการการทาํงานขอ
หน่วยงานรวมทั้งพฒันาเครือข่ายใน
การป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต 

− การแสดงเจตจาํนงในการ
ต่อตา้นการทุจริตของ
ผูบ้ริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจาํนง
ต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร 

สถานีตาํรวจนครบาลประชา
สาํราญ 

− ประกาศเจตจาํนงการบริหารงาน
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

− ประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

− จดัตั้งคณะทาํงานการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการป้องกนัการ
ทุจริต 

− ประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการ
ป้องกนัการทุจริต 

− ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ
ป้องกนัการทุจริต 

− รายงานผลการดาํเนินงาน 

งานอาํนวยการ 

 



 

ยทุธศาสตร์ โครการ/กิจกรรม แนวทางการดาํเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ 

− สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบติัราชการ 

โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นการจดัซ้ือ-จดัจา้ง 

− รวบรวมขอ้มูลกระบวนการ
จดัหาพสัดุเพื่อจดัทาํการ
ประกาศ 

− รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง
ประจาํปี 

− นาํส่งประกาศไปเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ของ สน.ประชา
สาํราญ 

งานอาํนวยการ 

 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตาม
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี 

− รับโอนการจดัสรรงบประมาณ
ประจาํปี 

− จดัทาํทะเบียนคุมการเบิก 

− การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของ
สถานีฯ ใหป้ระชาชนและบุคคล
ทัว่ไปไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 

งานอาํนวยการ 

 

 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ 

− เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็นการอาํนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

− ตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของสถานี 
มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการประจาํและ
ใหแ้ระชาชนสืบคน้ไดเ้อง 

− ประกาศผา่นเวบ็ไซดท่ี์มีขอ้มูล
ผลการดาํเนินงานของสถานี 

งานสอบสวน 

งานอาํนวยการ 

 กาํหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน 

− จดัทาํขั้นตอนกระบวนการและ
ช่องทางในการรับเร่ืองร้องทุกข/์
ร้องเรียน/ร้องเรียน และแรแจง้
เบาะแสการทุจริต 

− ตูรั้บฟังความคิดเห็นติดตั้งไว ้ณ 
สถานีตาํรวจ 

− ผา่นเวบ็ไซดส์ถานีตาํรวจนคร
บาลประชาสาํราญ หวัขอ้ ช่อง
ทางการแจง้เร่ืองร้องเรียน/
เสนอแนะ/ติดต่อสอบถาม 

งานอาํนวยการ 

 



 

ยทุธศาสตร์ โครการ/กิจกรรม แนวทางการดาํเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ 

 มาตรการยกระดบัคุณภาพการ
บริการประชาชน 

− จดัทาํคู่มือสาํหรับประชาชน
แสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
หลกัเกณฑว์ิธีการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา หรือหลกัฐานท่ีใช้
ประกอบคาํขอ 

− ประชาสัมพนัธ์คู่มือสาํหรับ
บริการประชาชนใหรั้บทราบ 

− ใชร้ะบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

− การปฏิบติังาน โปร่งใส และได้
มาตรฐาน 

− จดัทาํแบบประเมินผลความพึง
พอใจของผูม้าขอรับริการ 

ทุกสายงาน 

− มาตรการการใชดุ้ลพินิจ
และใชอ้าํนาจหนา้ท่ีให้
เป็นไปตามหลกัการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดี 

โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 

− ประชุมปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบติัราชการตาม
คู่มือสาํหรับประชาน 

− จดัทาํประกาศกระบวนงาน
บริการปรับลดระยะเวลาการ
ปฏิบติัราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทัว่กนั 

− ติดตามประเมินผลโครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบ้ริการเพื่อนาํจุดบกพร่องมา
ปรับปรุงแกไ้ข 

งานสอบสวน 

งานอาํนวยการ 

− การเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
ในการประพฤติปฏิบติัตน
ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์

โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคค
ท่ีประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษ ์

− จดัประชุมช้ีแจงแนวทางเพือ่
สร้างมาตรการร่วมกนัในการ
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
ในการคดัเลือก 

− คดัเลือกและประกาศยกยอ่ง
บุคคล 

− มีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ยก
ยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลท่ี
ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษผ์า่นทางส่ือช่องทาง
ต่างๆ 

ทุกสายงาน 



ยทุธศาสตร์ โครการ/กิจกรรม แนวทางการดาํเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ 

− มาตรการจดัการในกรณี
ไดท้ราบหรือรับแจง้หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

กิจกรรม การจดัทาํขอ้ตกลงการ
ปฏิบติัราชการของสถานีตาํรวจ
นครบาลประชาสาํราญ 

− สร้างความเขม้แขง็ และบูรณา
การความร่วมมือระหวา่งภาคี
เครือข่ายหน่วยงาน ภาครัฐ ภาค
เอกและประชาชนในการต่อตา้น
การทุจริต 

− พฒันาระบบการป้องกนัการ
ทุจริต และจดัการองคค์วามรู้มี
การถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร
ในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต 

งานป้องกนัปราบปราม 

 มาตรการ ”ดาํเนินการเก่ียวกบั
เร่ืองร้องเรียน” กรณีประชาชน
กล่าวหาเจา้หนา้ท่ีวา่ทุจริตและ
ปฏิบติัราชการตามอาํนาจหนา้ท่ี
โดยมิชอบ 

− กาํหนดช่องทางการร้องเรียน 
แจง้เบาะแสขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

− กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง
ในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนวา่
มีมูลและเขา้องคป์ระกอบ
ความผิดการทุจริตหรือไม่ 

− แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จริง กรณีมีเจา้หนา้ท่ี
ทุจริตและปฏิบติัราชการตาม
อาํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

− ดาํเนินการทางวินยั 

− ติดตาม ตรวจสอบผูก้ระทาํผิด
ของเจา้หนา้ท่ีโดยเจตนาทุจริต 
โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การแจง้เบาะแสนในเวบ็ไซต ์

− แจง้ผลการพิจารณาใหผู้ ้
ร้องเรียนทราบผลและความ
คืบหนา้ของการดาํเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

งานสืบสวน 

  



 

ยทุธศาสตร์ โครการ/กิจกรรม แนวทางการดาํเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ 

๓. เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่
หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต 

− การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มลู
ข่าวสารดา้นการเงิน การ 

คลงั พสัดุ และการรับเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกบัการเงินการ 

คลงั” 

− รวบรวมขอ้มูลข่าวสารดา้น
การเงิน การคลงั การจดัหา พสัดุ
เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชน
รับทราบ 

− สาํรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ 

− นาํส่งประกาศไปเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ของ สน.ประชา
สาํราญ 

งานอาํนวยการ 

− จดัใหมี้และเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารในช่องทางท่ีเป็น
การอาํนวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบติั
ราชการตามอาํนาจหนา้ท่ี 

กิจกรรม”จดัใหมี้ช่องทางท่ี
ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

ของสถานีตาํรวจนครบาล
ประชาสาํราญ” 

− จดัใหมี้และเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการ
อาํนวยความสะดวกแก่ประชา
ขน 

− จดัส่งเอกสารเผยแพร่รายงาน
ประจาํปี 

− ประกาศผา่นเวบ็ไซต/์เฟซบุก๊
ของสถานีฯ 

ทุกสายงาน 

− การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทกุข์
ของสถานีตาํรวจนครบาล
ประชาสาํราญ 

− ประชุมคดัเลือกแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
ในการรับเร่ืองร้องทุกขแ์ละตอบ
คาํถาม 

− พฒันาระบบการกาํกบัติดตาม
ตรวจสอบ ใหมี้ประสิทธิภาพ 

งานป้องกนัฯ 

งานอาํนวยการ 

− การส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ของสถานีตาํรวจ 

โครงการ กต.ตร.พบประชาชน − ร่วมประชุมตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ตาํรวจทุกสายงาน 

− ร่วมกนัพิจารณาแผนการ
ปฏิบติังานของ กต.ตร. เพื่อ
ตรวจเยีย่มประชาชนในชุมชน
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

− ติดตามการปฏิบติังานราย
โครงการ กิจกรรม มาวิเคราะห์
ปรับปรุงแกไ้ข 

ทุกสายงาน 

 



 

 

ยทุธศาสตร์ โครการ/กิจกรรม แนวทางการดาํเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ 

 โครงการ Smart Safety Zone ๔.๐ − เสนอขออนุมติัโครงการ Smart 

Safety Zone ๔.๐ 

− จดัตั้งภาคีเครือข่ายป้องกนั
อาชญากรรมในพื้นท่ี 

− ใหภ้าคีเครือข่ายไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์สภาพ 

พื้นท่ีและคดัเลือกพื้นท่ีร่วม
โครงการ 

− นาํเทคโนโลยหีรือนวตักรรม
ต่างๆ ท่ีทนัสมยัมาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการ
แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ี 

งานป้องกนัปราบปราม 

๔. สร้างบุคลากกรมืออาชีพป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 

− การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบติั
ราชการของสถานีตาํรวจ 

− มีการจดัวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดินกาํหนด 

โครงการจดัทาํแผนการปฏิบติั
ราชการประจาํปี 

− ประชุม ช้ีแจงแนวทางในการ
จดัทาํแผนการปฏิบติัราชการ
ประจาํปี 

− แต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํ
แผนการปฏิบติัราชการจากทุก
สายงาน 

− เผยแพร่ขอ้มูลแผนการปฏิบติั
ราชการลงเวบ็ไซต ์เพื่อเผยแพร่
ใหป้ระชาชนรับทราบโดยทัว่กนั 

ทุกสายงาน 

− การสนบัสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบติัหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ดาํเนินการได ้

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ 

การรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพยสิ์นของสถานี 

ตาํรวจ 

− คดัเลือกตวัแทนชุมชนเพื่อเป็น
คณะกรรมการ 

− จดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและ
งบอ่ืนๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ 

− -สรุปผลการรับ จ่ายของสถานี
ตาํรวจ ใหป้ระชาชนทราบทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น ทางเวบ็ไซต ์

งานอาํนวยการ 



− เปิดโอกาสใหป้ระชาชน
สอบถามขอ้สงสัยเก่ียวกบั
รายงานทางการเงิน 

 

ยทุธศาสตร์ โครการ/กิจกรรม แนวทางการดาํเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ 

− การมีส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ 

กาํกบัดูแลและรวมเป็น
คณะกรรมการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

− คดัเลือกตวัแทนประชาชนจาก
ชุมชน เพื่อเลือกตวัแทนเขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการ 

− จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

− จดัประชุมใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
แก่คณะกรรมการ เม่ือไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณ การเบิก-จ่าย 

− รายงานผลการดาํเนินการให้
ประชาชนทราบทุกขั้นตอนผา่น
ทางเวบ็ไซต ์

งานอาํนวยการ 

 

  



 

แนวทางและมาตรการป้องกนัปราบปรามการทุจริต 
สถานีตาํรวจนครบาลประชาสาํราญไดก้าํหนดใหก้ารป้องกนัปราบปรามการทุจริต โดใหข้า้ราชการตาํรวจทุกนายตอ้ง

นาํไปปฏิบติัเพื่อใหมี้การแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน่ใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรมโดยมีกรอบแนวทางสาํคญัในการ

ดาํเนินงานคือ 

๑. ใหทุ้กสายงานกาําหนดมาตรการและแนวทางป้องกนัและแกไ้ข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวงัเพื่อสกดักั้น มิใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. การบงัคบัใชม้าตรการทางวนิยัมาตรการทางการปกครองและมาตรการทางกฎหมายอยา่ง เฉียบขาดและรวดเร็วกบั

ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีในสังกดัท่ีกระทาํการหรือเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตวัการผูใ้ช้

หรือผูส้นบัสนุน 

๓. การควบคุมกาํกบัดูแลการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม บทบญัญติัแห่งพ.ร.บ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อยา่ง เคร่งครัด 

๔. การใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการสาธารณะไดร้วดเร็วประหยดัสะดวกทาํขั้นตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลาดาํเนินการท่ี

รวดเร็ว 

๕. การใหป้ระชาชนผูรั้บบริการประเมินระดบัความเช่ือถือความพึงพอใจ 

๖. การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในสังกดั 

๗. การสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมสอดส่องเฝ้าระวงัตรวจสอบ เจา้หนา้ท่ีในสังกดัเพื่อ

ต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ. ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไดแ้ก่ 
๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตประชาชนไม่กระทาํการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 

๒. บรูณาการการทาํงานของหน่วยงานในการต่อตา้นการทุจริตและพฒันาเครือข่าย 

๓. การพฒันาระบบบริหารเคร่ืองมือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต / การเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นการต่อตา้น

การทุจริตใหก้บับุคลากรทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐) ไดแ้ก่ 

๑. เป้าหมายการพฒันาประเทศ คือ ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พฒันาอยา่งต่อเน่ือง สังคมเป็น

ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยนื” โดยยกระดบัศกัยภาพของประเทศ ในหลากหลายมิติพฒันาคนในทุกมิติและใน

ทุกช่วงวยัใหเ้ป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และมีภาครัฐของประชาชน เพือ่ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

๓. ภาครัฐมีวฒันธรรมการทาํงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความตอ้งการของประชาชนได้

อยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๔. ภาครัฐมีขนาดท่ีเลก็ลง พร้อมปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

๕. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๖. กระบวนการยติุธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 


