
 

 

คํานํา 

 

  การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี พ.ศ.2565 ของสถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ สํานักงานตํารวจแห่งชาติมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม
สุจริต และกําหนดกระบวนการในการกํากับให้มีการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560 – 256๗) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.2565 ของสถานีตํารวจนครบาลบางซ่ือ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสําคัญเกี่ยวกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลบางซ่ือ มีการดําเนินงานบน พ้ืนฐาน ความถูกต้องและเป็นธรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและร่วมสร้างพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักการและเหตุผล 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการถือเป็นปัญหาสําคัญ ประการหนึ่งซึ่งส่ง ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยกระบวนการของปัญหาทุจริตเกิดจากนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ ซึ่งมีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัปชันใน รูปแบบ
ของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการเอื้อประโยชน์ (Trading Influence) สร้างความเสียหายแก่ราชการในแต่ละครั้งเป็นจํานวนมาก จากสรุปผลการ
สอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริตของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเก่ียวกับการทุจริตของวุฒิสภาได้แบ่งกรณีการทุจริต คอร์รัปชันออกเป็น 
5 ประเภท ได้แก่ การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการ สัมปทาน การทุจริตโดยการทําลายระบบตรวจสอบอํานาจรัฐและการทุจริต
เชิงนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557-2559 นโยบายการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ นําไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นําการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่าง
จริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

 1) สังคมไทยมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

 2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต 

 

 



 

 

สาเหตุของการทุจริต 

 1) ปัญหาระบบอุปถัมภ์และค่านิยมในทางที่ผิด เช่น ติดสินบน ยกย่องคนร่ํารวยและมีอํานาจ โดย 

มิชอบระบบพวกพ้องในวงราชการ การเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย การซื้อเสียงเลือกตั้ง การใช้ผลประโยชน์อิทธิ 

พลครอบงํา ประชาชน 

 2) ปัญหาโครงสร้างของราชการที่ซับซ้อน ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก 

 3) ปัญหาระบบการทํางานไม่รัดกุม มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต 

 4) ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐล่าช้า ไม่ทั่วถึงและละเลยในบางกรณี 

 5) ปัญหาบุคคลไม่ซื่อสัตย์ 

 6) ภาคประชาชนเพิกเฉยต่อการทุจริต ติดสินบนราชการ สมยอมและเข้าร่วมในกระบวนการทุจริต 

  จากสภาพปัญหาการทุจริตดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อม่ันต่อข้าราชการและนักการเมืองในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริตในการบริหารงาน 
รัฐบาลจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยฉบับปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - ๒๕64) ภายใต้วิสยัทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวินัยในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการทํางานของหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 



 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) กําหนดให้ส่วนราชการ จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน คือ หากส่วนราชการได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้วและเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มา
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กําหนดขึ้นมาใหม่และนําไป
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการด้วย โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามพันธกิจ จึงได้จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น
กรอบในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีต่อไปนอกจากนี้ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตํารวจนครบาล โดยใช้ชื่อว่าระบบ POLICEITA เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และ
การกํากบติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนําข้อมูลไปสู่การปรับปรุง
หน่วยงานที่รับการประเมน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการตํารวจ มีจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 

 2. เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงานโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน 

ในการติดตามตรวจสอบแจ้งข้อมูลเบาะแสการประพฤติมิชอบ 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ขา้ราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลบางซ่ือ มีระบบการทํางานและการตรวจสอบที่เข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต 

 4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการตํารวจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม 

มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดในการประเมิน จาํแนกเออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 

 1.การปฏิบัติหน้าที่ 

 2.การใช้งบประมาณ 

 3.การใช้อํานาจ 

 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6.คุณภาพการดําเนินงาน 

 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 



 

 

 8.การปรับปรุงระบบการทํางาน 

 9.การเปิดเผยข้อมูล 

 10.การป้องกันการทุจริต 

ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผน 

 
 

 



 

 

แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ปลูกจิตสํานัก ค่านิจม คุณธรรม
และจริยธรรมและสร้างวินัยในการ
ต่อต้านการทุจริต 

-การสร้างจิตสํานึกให้และความ
ตระหนักแก่บุคลากร 

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

-รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ 

ดําเนินงานเพื่อสร้างจิตสํานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในหน่วยงาน 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมอบรม 

คุณ ธรรม จริยธรรม และส่งเสริม การปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณ 

งานอํานวยการ 

ทุกสายงาน 

1.1 บูรณาการภาคีเครือข่าย และ
การมีส่วนร่วม ในการ ตรวจสอบ
ติดตาม ป้องกัน ปราบปรามการ 
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 

โครงการชุมชนต่อต้านการ ทุจริต เพ่ือ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ ใน การกำกับ
ดูแลตนเอง ที่ดีด้าน ธรรมาภิบาลและ
ป้องกันปราบปราม การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินงานเพ่ือสร้างจิตสํานึกใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

- อบรมความรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชน ต่อต้านการทุจริต 

ตชส./ป้องกัน 

ปราบปรามฯ 

2.บูรณาการการทํางานของ
หน่วยงานรวมทั้ง 

พัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 

-การแสดงเจตจํานงในการต่อต้าน
การทุจริต 

ของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารสถานีตํารวจนคร
บาลบางซ่ือ 

-ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดําเนินงาน 
-จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริต 
-ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-รายงานผลการดําเนินงาน 

งานอํานวยการ 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 กําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้อง

ทุกข์/ร้องเรียน 
-จัดทําขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้อง 
ทุกข์/ร้องเรียน/ร้องเรียน และแรแจ้งเบาะแสการทุจริต 
-ตู้รับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ สถานีตํารวจ 
-ผ่านเว็บไซด์สถานีตํารวจนครบาลบางรัก หัวข้อ ช่อง 
ทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ/ติดต่อสอบถาม 

งานอํานวยการ 

 มาตรการ”ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” กรณีประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ 
ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

-กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามี
มูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริต 
หรือไม่ 

งานสืบสวน 

-สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง 

-รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําการประกาศ 

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
-นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการ 

ประชาสัมพันธ์ของ สน.บางซื่อ 

งานอํานวยการ 

3.จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ 

กิจกรรม”จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสถานีตํารวจ
นครบาลบางซื่อ” 

-จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ 
อํานวยความสะดวกแก่ประชาขน 
-จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
-ประกาศผ่านเว็บไซด์/เฟสบุ๊ค ของสถานีฯ 

ทุกสายงาน 

-การรับฟังความคิดเห็นการรับและ 
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ 

-ประชุมคัดเลือกแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ 
และตอบคําถาม 
-พัฒนาระบบการกํากับติดตามตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ 

งานป้องกันฯ 
งานอํานวยการ 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบ 
กํากับดูแลและรวมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง 

-คัดเลือกตัวแทนประชาชนจากชุมชน เพ่ือเลือกตัวแทนเข้า 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
-จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การเบิก-จ่าย 
-รายงานผลการดําเนินการให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน 
ผ่านทางเว็บไซต์ 

งานอํานวยการ 

-การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้ 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของสถานี 
ตํารวจ 

-คัดเลือกตัวแทนชุมชนเพ่ือเป็นคณะกรรมการ 
-จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ โดยเปิดเผยเพ่ือให้ 
ประชาชนทราบ 

งานอํานวยการ 

 


