
 หัวข้อการประเมิน O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
 

 ประเด็นเงื่อนไขการประเมิน   
๑.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของแต่ละ 
   สายงาน และรวบรวมเป็นภาพของสถานีต ารวจ มีรายละเอียดกิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน  
   (ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน)   
๒.เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๕  
ของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรอื 

 
ความหมายของ “การทุจริต” 
      - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ทุจริต” หมายถึง “ประพฤตชิั่วคดโกง ไม่ซ่ือตรง” 
      - ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๑) ”โดยทุจรติ” หมายความว่า ”เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้  
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” 
      - พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.๒๕๔๒    
มาตรา ๔ “ทุจรติต่อหน้าที่” หมายความว่า “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจ  
ท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่ทัง้ทีต่นไม่ไดม้ีต าแหน่งเหนือหน้าที่นั้น หรอืใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที ่ 
ทั้งนี ้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
      - พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.๒๕๕๑   
มาตรา ๓ “ทุจรติในภาครัฐ” หมายความว่า “ทุจรติต่อหน้าทีห่รอืประพฤติมิชอบในภาครัฐ” 
      - ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)        
“การทจุรติคอรร์ปัชั่น” คือ “การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าทีท่ีต่นเองมีอยู่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง” 
 
สาเหตุของการทุจริต 
 ๑.เกิดจากพฤติกรรมความโลภ 
    ๑.๑ มาจากพฤตกิรรมส่วนบุคคลทีม่าจากความโลภ ความไมเ่พียงพอ 
    ๑.๒ เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีร่ัฐที่ขาดหลักยึดด้านคุณธรรม  จนกลายเป็นคนที่เห็น  
แก่ได ้ มีความอยากและความไม่รู้จักพอ 
    ๑.๓ การขาดปทัสถาน (Norm) ของความเป็นบุคคลสาธารณะ (Public Persons) ทีต้่องยึดหลัก
ความเปน็กลางและความเป็นธรรมเป็นที่ต้ัง 
 ๒.เกิดจากการมีโอกาสหรือการที่ระบบการท างานมีช่องว่าง  
    ๒.๑ การขาดความรู้ความเข้าใจผิด หรือถูกใช้ให้กระท า 
    ๒.๒ ความเคยชินของเจ้าหน้าทีท่ีคุ่น้เคยกับการทีจ่ะได้รับผลประโยชน์ 
    ๒.๓ ค่านิยมตามบรรทัดฐานของกลุ่ม (ตามน ้า) 
    ๒.๔ การไม่ปฏิบัติตาม และการอาศยัช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
    ๒.๕ การทจุรติตามระบบ (Systemic) ดา้นงบประมาณ การเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง 
    ๒.๖ เกดิจากการใช้อ านาจ ของต าแหน่งหน้าทีร่าชการที่มีอ านาจในการวินิจฉัย 
    ๒.๗ โครงสร้างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นแบบอปุถมัภ  ์ ค่านิยมยกย่องคนม ี
ฐานะร่ ารวย 



    ๒.๘ ความไมเ่ขม้แข็งขององค์กรตรวจสอบปราบปรามของรัฐ 
 ๓.เกิดจากการขาดจริยธรรม    
    ๓.๑ จากการขาดจริยธรรมส่วนบุคคล 
    ๓.๒ จรยิธรรมขององค์กรไม่ไดมี้การบงัคับใช้ให้เกดิผล 
 ๔.เกิดจากแรงจูงใจและความคุ้มค่าในการเสี่ยง  
    ๔.๑ เพราะทุจริตแล้วได้รบัผลประโยชนมากเมื่อเทยีบกบัความเสี่ยง 
    ๔.๒ การบงัคับใช้กฎหมายปราบปรามหรือการลงโทษทางสังคมขาดประสิทธิภาพ 
 
แนวความคิดในการป้องกันการทุจริต 
 ๑.ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การทุจริต” ให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาล 
ท่าเรือ ทราบทุกนาย   
             ๑.๑ ด้านความหมายของการทุจริต 
             ๑.๒ การกระท าที่เป็นการทุจริต  ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
             ๑.๓ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต 
 ๒.ก าหนดแนวทางการด าเนินการในการป้องกันการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ    โดยยึด
หลักการ  
    ๒.๑ มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  โดยจะใช้เครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
จากแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง  และได้ด าเนินการอยู่แล้วเป็นปกติประจ าทุกปีงบประมาณ 
    ๒.๒ ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือทุกนาย  รับรู้ รับทราบและมีความเข้าใจง่าย
ต่อแนวการด าเนินการ  หรือให้ยึดถือปฏิบัติ  
    ๒.๓ ใช้งบประมาณปกติของหน่วย  ไม่สร้างภาระด้านงบประมาณให้กับสถานีต ารวจและ
ข้าราชการต ารวจ 
    ๒.๔ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสถานีต ารวจ  เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติตามแนวทาง
ด าเนินการการป้องกันการทุจริต  เพื่อให้ข้าราชการต ารวจผู้ใต้บังคับบัญชาทุกสายงานถือปฏิบัติตาม  
 ๓.การติดตามผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของสถานีต ารวจ และผลการปฏิบัติของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดทุกนาย 
    ๓.๑ ผลการด าเนินการของสถานีต ารวจ 
          - วัดจากสถิติการถูกร้องเรียนด้านการทุจริตของสถานีต ารวจและข้าราชการต ารวจในสังกัด  
ทั้งนีต้้องเป็นการร้องเรียนที่มีเจตนาสุจริตมิใช่การกลั่นแกล้งให้หน่วยงานหรือบุคลากรเสียหาย (กลั่นแกล้ง
ร้องเรียน) 
 
 
 
    ๓.๒ ผลการปฏิบัติของข้าราชการต ารวจในสังกัดทุกนาย 
          - วัดจากสถิติการถูกด าเนินคดีด้านการทุจริตของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
ท่าเรือ รายบุคคล  ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินคดีที่มีเจตนาสุจริตมิใช่การกลั่นแกล้งให้หน่วยงานหรือบุคลากร
เสียหาย (กลั่นแกล้งด าเนินคดี) 
          - วัดจากสถิติการถูกร้องเรียนด้านการทุจริตของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
ท่าเรือ รายบุคคล  ทั้งนี้ต้องเป็นการร้องเรียนที่มีเจตนาสุจริตมิใช่การกลั่นแกล้งให้หน่วยงานหรือบุคลากร
เสียหาย (กลั่นแกล้งร้องเรียน) 
     
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการในการป้องกันการทุจริตและรับการติดตามตรวจสอบผล 
 ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือทุกนาย ทุกสายงาน 



 
การด าเนินการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 
๑.การปกครองบังคับบัญชา  ตามแนวทางค าสั่งกรมต ารวจที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ 
๒.การประชุมบริหารสถานีต ารวจ (ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19) 
   - การประชุมภาพรวมสถานีต ารวจทุกเดือน ตุลาคม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒  
   - การประชุมหัวหน้างานทุกสายงานทุกเดือน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ 
๓.การอบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ต ารวจก่อนการปฏิบัติหน้าที่  ทุกผลัด ทุกวัน 
๔.การเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ  เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
   - คณะผู้ตรวจของกองบังคับการต ารวจนครบาล ๕ 
   - คณะผู้ตรวจของกองบัญชาการต ารวจนครบาล  
   - คณะผู้ตรวจของส านักงานจเรต ารวจ 
   - คณะผู้ตรวจของส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   - คณะผู้ตรวจของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
๕.การประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานสถานีต ารวจ (กต.ตร.สน.)  
สถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ เป็นประจ าทุก ๒ เดือน 
๖.การด าเนินการของสถานีต ารวจ  เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
   ของหน่วยงานภาครัฐ Police Integrity and Transparency Assessment (Police ITA) 
   (ปรากฏตามเอกสาร หัวข้อการประเมินที่ O1-O42) 
๗.การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามแผนปฏิบัติราชการ  
   สถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ ๒๕๖๕ 
   ๒.๑ แผนบริหารความเสี่ยง (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) 
   ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ตามแผน (ปรากฏตามเอกสาร หัวข้อการประเมินที่ O36) 
   ๒.๓ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ตามแผน (ปรากฏตามเอกสาร หัวข้อการประเมินที่ O37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

(Risk Management Plan) 

ของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 



 ปีงบประมาณ 256๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

 สถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐาน    ของ
การยึดแนวทางการด าเนินการบนพ้ืนฐานของการศึกษาท าความเข้าใจปัญหา  การก าหนดมาตรการป้องกัน     การ
ตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ  เพ่ือให้ความเสี่ยงที่มี   หรือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  ถูกบริหารจัดการอันส่งผลให้ความเสี่ยงหมดไปหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด  สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คือ “สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม มือ
อาชีพ” 

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น 

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) การด าเนนิงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต 



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง 
โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน 
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Score) 

คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ 
โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ 

Key Control in place มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน 
Further Actions to be Taken มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดท าเพ่ิมเติม 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตารางท่ี ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
๕ เหตุการณท์ี่อาจเกิดข้ึนได้สูงมาก  แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) 
๔ เหตุการณท์ี่อาจเกิดข้ึนได้สูง  แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒) 
๓ เหตุการณท์ี่อาจเกิดข้ึนไม่เกิน  (ร้อยละ ๑) 
๒ เหตุการณท์ี่อาจเกิดข้ึนไม่เกิน  (ร้อยละ ๐.๑) 
๑ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดข้ึน  (ไม่เกิดขึ้นเลย) 

 

 

ตารางท่ี ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
๕ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมาก 
๔ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง 
๓ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับปานกลาง 
๒ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ า 
๑ กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ามาก 

 

ตารางท่ี ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต  

Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 
(๑) สายงานอ านวยการ 

 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

(Fraud Risk) 

Risk Score (L x I) 

โอกาส 
Likelihood 

ผลกระทบ 
Impact 

ระดบัความเสีย่ง 

Risk Score 
๑ การรับ-ส่งงานราชการ (งานธุรการ) งานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตกหล่น ๑ ๕ ๕ 
๒ ระเบียบวินยัข้าราชการต ารวจ 

(งานก าลังพล) 
ข้าราชการต ารวจ ไม่ถือปฏบิัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง  

๑ ๕ ๕ 

๓ การยื่นขออนุญาต (งานการขอ
อนุญาต) 

การทุจริตในงานการขออนุญาต  ไม่มี
สารบบตรวจสอบ 

๑ ๕ ๕ 

๔ การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของทาง
ราชการ (งานพัสดุ)    

พัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ  ไม่มีการ
ควบคุม ตรวจสอบให้ดแีละตรวจสอบได้  
อาจเกิดการสูญหาย ตกหล่น 

๑ ๕ ๕ 

๕ การบริหารงบประมาณ (งาน
งบประมาณ) 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง   

๑ ๕ ๕ 

๖ การเบิก-จ่ายเงิน (งานการเงิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และค าสั่ง   

๑ ๕ ๕ 

 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 



(๒) สายงานป้องกันปราบปราม 
 

ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

(Fraud Risk) 

Risk Score (L x I) 

โอกาส 
Likelihood 

ผลกระทบ 
Impact 

ระดบัความเสีย่ง 
Risk Score 

๑ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายงานป้องกันปราบปราม 

เจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานป้องกัน
ปราบปราม  เรียกหรอืรับผลประโยชน์
จากผู้กระท าผิดกฎหมาย   

๑ ๕ ๕ 

 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 
(๓) สายงานจราจร 

 

ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

(Fraud Risk) 

Risk Score (L x I) 

โอกาส 
Likelihood 

ผลกระทบ 
Impact 

ระดบัความเสีย่ง 
Risk Score 

๑ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายงานจราจร 

เจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานจราจร เรียกหรือ
รับผลประโยชน์จากผู้กระท าผิดกฎหมาย   

๑ ๕ ๕ 

 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 
(๔) สายงานสืบสวน 

 

ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

(Fraud Risk) 

Risk Score (L x I) 

โอกาส 
Likelihood 

ผลกระทบ 
Impact 

ระดบัความเสีย่ง 
Risk Score 

๑ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายงานสืบสวน 

เจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานสืบสวน เรียก
หรือรับผลประโยชนจ์ากผูก้ระท าผิด
กฎหมาย   

๑ ๕ ๕ 

 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 
(๕) สายงานสอบสวน 

 

ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

(Fraud Risk) 

Risk Score (L x I) 

โอกาส 
Likelihood 

ผลกระทบ 
Impact 

ระดบัความเสีย่ง 
Risk Score 

๑ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานสอบสวน เรียก ๑ ๕ ๕ 



ต ารวจสายงานสอบสวน หรือรับผลประโยชนจ์ากผูก้ระท าผิด
กฎหมาย   

 
 

 

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ 

  ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง 
(Red Zone) ขอทุกสายงานจะถูกเลือกมาท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ส่วนล าดับที่อยู่ในโซนสีส้ม     
สีเหลือง  จะถูกเลือกในล าดับต่อมา  มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ  หน่วยงานควร 
ท าการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา
ประกอบด้วย 

  การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ให้น ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Control in Place) มาท าการ
ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูค าอธิบายเพิ่มเติม) เพ่ือพิจารณาจัดท ามาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken)  

 

 

 

 

ระดับ 
ค าอธิบาย 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ดี การควบคุมมคีวามเขม้แข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยใหเ้กิดความมั่นใจได้ในระดับทีส่มเหตุสมผลว่าจะ 
สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถงึแม้ว่าจะไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายจากความเสีย่งอย่างมีนัยส าคัญ  แต่ก็ควรมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจรติได้   

อ่อน การควบคุมไมไ่ด้มาตรฐานท่ียอมรบัได้เนื่องจากมคีวามหละหลวมและไมม่ีประสิทธิผล  การควบคุมไมท่ าให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 
 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ของสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ที ่ สายงาน 
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความ
เสี่ยงการทุจริต 

Risk 
Score 

รายละเอียด
มาตรการ
ควบคุม 

ความเสี่ยง 

วิธ ี
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ อ านวยการ 
(งานธุรการ) 

การรับ-ส่งงาน
ราชการ  

งานไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ตกหล่น 

๕ ๑.วางระบบการ
ท างานที่สามารถ

๑.จัดท าสมุดคุมการ รับ-
ส่ง งานราชการในเวลา
ราชการ 

ทุกวนั
ตลอด 
๒๔ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.ป. 



ตรวจสอบได้ 
๒.ครอบคลุมการ
ปฏิบัติตลอดเวลา 

๒.จัดเวร รับ-ส่งงาน
ราชการ นอกเวลา
ราชการ 
๓.จัดต้ังกลุ่ม LINE 
เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
สน. เพื่อใช้ติดต่อ 
สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่
งานธุรการ ในสถานี
ต ารวจทุกสายงาน  
ทุกนาย 

ชั่วโมง   
ไม่เว้น
วันหยุด 
ราชการ 

๓.สว.อก. 

๒ อ านวยการ 
(งานก าลังพล) 

ระเบียบวินยั
ข้าราชการต ารวจ  

ข้าราชการต ารวจ 
ไม่ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
และค าสั่ง  

๕ ๑.ก ากับควบคุม
ระเบียบวินยัต ารวจ
ในภาพรวมของ สน. 
๒.สร้างจิตส านึก 
จากภายในจิตของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

๑.ผู้บังคับบัญชามีการ
ปกครองก ากับ ดูแลผู้ใต้
บังคับ บัญชา ตาม
แนวทางค าสั่ง ตร. ที่ 
๑๒๑๒ /๒๕๓๗   
๒.สถานีต ารวจประชุม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม 
ระเบียบวินัย  ให้กับ
ข้าราชการต ารวจใน
สังกัดอย่างสม่ าเสมอ 
๓.ข้าราชการต ารวจผู้ที่
กระท าผิดวินัยหรือฝ่า
ฝืนระเบียบจะถูก
พิจาณาทัณฑ์ตาม
สมควร ส่วนข้าราชการ
ต ารวจผู้ที่ประพฤติดีจะ
ได้รับ การยกย่องหรือ
พิจารณาความดี
ความชอบเพื่อให้การ
บริหาร ก าลังพลใน
ภาพรวมของสถานี
ต ารวจเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.ป. 
๓.รอง ผกก.ส. 
(หัวหน้างาน) 
๔.รอง ผกก.สส. 
๕.สว.อก. 
๖.สว.จร. 
 
 

๓ อ านวยการ 
(งานการ 

ขออนุญาต) 

การยื่นขออนุญาต  การทุจริตในงาน
การขออนุญาต  
ไม่มีสารบบ
ตรวจสอบ 

๕ ๑.วางระบบการ
ท างานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

๑.จัดท าสารบบการ
จัดเก็บเอกสารการ
ขออนุญาต 
๒.ระบุรายละเอยีด
ในใบเสร็จค่าธรรม- 
เนียม และจัดเกบ็ 
ใบเสร็จเรียบร้อย 
๓.จัดท าสมุดคุมการ
น าส่งเงินค่าธรรม- 
เนียมตามใบเสร็จ 
พร้อมบันทึกข้อมูล
ในสมุดเรียบร้อย 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.ป. 
๓.สว.อก. 

๔ อ านวยการ 
(งานพัสดุ)    

การควบคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์ของทาง
ราชการ  

พัสดุครุภัณฑ์ของ
ทางราชการ  ไม่มี
การควบคุม 
ตรวจสอบให้ดี
และตรวจสอบได้  
อาจเกิดการสูญ
หาย ตกหล่น 

๕ ๑.วางระบบการ
ท างานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

๑.ด าเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ  
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒.หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้ส่ังจ่ายพัสด ุ

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.ป. 
๓.สว.อก. 

๕ อ านวยการ 
(งาน

งบประมาณ) 

การบริหาร
งบประมาณ  

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่ถือ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
และค าสั่ง   

๕ ๑.วางระบบการ
ท างานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

๑.ด าเนินงานตาม 
"พระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560" 
อย่างเคร่งครัด โดย
เปิดโอกาสใหภ้าค

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.ป. 
๓.สว.อก. 



ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์กรได้ 
๒.ด าเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ 
จัดซื้อจัดจ้างของ
สถานีต ารวจที่
ประกาศใช ้
๓.ด าเนินงานตาม
หลักการกระบวน 
การท างานใหม่
ส าหรับระบบพัสด ุ
ระบบการเงินบัญชี
และระบบงบ- 
ประมาณ เช่น 
ระบบ GF-MIS 

๖ อ านวยการ 
(งาน

การเงิน) 

การเบิก-จ่ายเงิน  เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่ถือ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
และค าสั่ง   

๕ ๑.วางระบบการ
ท างานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

๑.น าเงินรายได้ หรือ
เงินของกลางที่ต้อง
เก็บรักษา เช่น 
ค่าปรับจราจร หรือ
เงินประกันตัว 
ผู้ต้องหา น าส่งบัญช ี
ธนาคารของสถานี
ต ารวจในทุกวันเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต
และเป็นการเก็บ
รักษาในที่ปลอดภยั 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.ป. 
๓.สว.อก. 

 
๖ 

(ต่อ) 

อ านวยการ 
(งาน

การเงิน) 

การเบิก-จ่ายเงิน  เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่ถือ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
และค าสั่ง   

๕ ๑.วางระบบการ
ท างานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

๒.รายงานผลการ
ด าเนินการตาม   
ข้อ ๑. ให้ผู้บังคับ 
บัญชาทราบทุกวัน
ภายหลังด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 
๓.มีสารบบควบคุม
การเก็บรักษาเงิน  
โดยสามารถตรวจ 
สอบร่วมกับสมุด
บัญชีธนาคารได ้
๔.ด าเนินงานตาม
หลักการกระบวน 
การท างานใหม่
ส าหรับระบบพัสด ุ
ระบบการเงินบัญช ี
และระบบงบ- 
ประมาณ เช่น  
ระบบ GF-MIS 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.ป. 
๓.สว.อก. 

๗ ป้องกัน
ปราบปราม 

การบังคับใช้
กฎหมาย 

การทุจริต 
เรียกหรือรับ
ผลประโยชน ์
จากผู้กระท าผิด
กฎหมาย   

๕ ๑.ผู้บังคับบัญชาเป็น
ตัวอยา่งที่ดี 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒.ผู้บังคับบัญชา
ก ากับดแูล 
เอาใจใส่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑.ปฏิบัติตาม
มาตรการ ตามค าสั่ง 
ตร.ที่ ๑๒๑๒/
๒๕๓๗ อย่าง 
เคร่งคัด   
๒.มีการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.ป. 
๓.สวป. 



๓.ปลูกฝังจิตส านึก 
ที่ดี แก่ขา้ราชการ
ต ารวจ 
๔.ดูแลสวัสดิการ 
สร้างขวัญก าลังใจแก่
ข้าราชการต ารวจ 
 

เกี่ยวกบัการ
ประพฤติปฏบิัติตน  
อยู่ในศีลธรรม 
ระเบียบวินยั 
ให้กับข้าราชการ
ต ารวจในสายงาน 
ป้องกันปราบปราม
อยู่เสมอ 
๓.มีการมอบรางวัล
แก่เจ้าหนา้ที่ต ารวจ  
ผู้มีผลการปฏิบัติ 
งานด ีเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และ   
ลดโอกาสในการ  
มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
๘ สอบสวน การบังคับใช้

กฎหมาย การ
อ านวยความ
ยุติธรรม 

๑.การทุจริต 
เรียกหรือรับ
ผลประโยชน ์
จากผู้กระท าผิด
กฎหมาย 
๒.การเรียกหรือ
รับผลประโยชน์
จากคู่กรณีใน
กระบวนการ
ยุติธรรม   

๕ ๑.ผู้บังคับบัญชาเป็น
ตัวอยา่งที่ดี 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒.ผู้บังคับบัญชา
ก ากับดแูล 
เอาใจใส่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓.ปลูกฝังจิตส านึก 
ที่ดี แก่ขา้ราชการ
ต ารวจ 
๔.ดูแลสวัสดิการ 
สร้างขวัญก าลังใจแก่
ข้าราชการต ารวจ 
 

๑.ปฏิบัติตาม
มาตรการ ตามค าสั่ง 
ตร.ที่ ๑๒๑๒/
๒๕๓๗ อย่าง 
เคร่งคัด   
๒.มีการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
เกี่ยวกบัการ
ประพฤติปฏบิัติตน  
อยู่ในศีลธรรม 
ระเบียบวินยั 
ให้กับข้าราชการ
ต ารวจในสายงาน 
สอบสวนอยู่เสมอ 
๓.มีการประชุม
ตรวจสอบ ติดตาม 
การปฏิบัติงานทกุ
เดือน 
๔.มีการมอบรางวัล
แก่เจ้าหนา้ที่ต ารวจ  
ผู้มีผลการปฏิบัติ 
งานด ีเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และ   
ลดโอกาสในการ  
มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน ์

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.ส.
(หัวหน้างาน) 
๓.รอง ผกก.ส. 



๙ สืบสวน การบังคับใช้
กฎหมาย 

การทุจริต 
เรียกหรือรับ
ผลประโยชน ์
จากผู้กระท าผิด
กฎหมาย   

๕ ๑.ผู้บังคับบัญชาเป็น
ตัวอยา่งที่ดี 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒.ผู้บังคับบัญชา
ก ากับดแูล 
เอาใจใส่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓.ปลูกฝังจิตส านึก 
ที่ดี แก่ขา้ราชการ
ต ารวจ 
๔.ดูแลสวัสดิการ 
สร้างขวัญก าลังใจแก่
ข้าราชการต ารวจ 
 

๑.ปฏิบัติตาม
มาตรการ ตามค าสั่ง 
ตร.ที่ ๑๒๑๒/
๒๕๓๗ อย่าง 
เคร่งคัด   
๒.มีการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
เกี่ยวกบัการ
ประพฤติปฏบิัติตน  
อยู่ในศีลธรรม 
ระเบียบวินยั 
ให้กับข้าราชการ
ต ารวจในสายงาน 
สืบสวนอยู่เสมอ 
๓.มีการมอบรางวัล
แก่เจ้าหนา้ที่ต ารวจ  
ผู้มีผลการปฏิบัติ 
งานด ีเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และ   
ลดโอกาสในการ  
มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน ์

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.รอง ผกก.สส. 
๓.สว.สส. 

 
 

 

 

๑๐ จราจร การบังคับใช้
กฎหมาย 

การทุจริต 
เรียกหรือรับ
ผลประโยชน ์
จากผู้กระท าผิด
กฎหมาย   

๕ ๑.ผู้บังคับบัญชาเป็น
ตัวอยา่งที่ดี 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒.ผู้บังคับบัญชา
ก ากับดแูล 
เอาใจใส่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓.ปลูกฝังจิตส านึก 
ที่ดี แก่ขา้ราชการ
ต ารวจ 
๔.ดูแลสวัสดิการ 
สร้างขวัญก าลังใจแก่
ข้าราชการต ารวจ 
 

๑.ปฏิบัติตาม
มาตรการ ตามค าสั่ง 
ตร.ที่ ๑๒๑๒/
๒๕๓๗ อย่าง 
เคร่งคัด   
๒.มีการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
เกี่ยวกบัการ
ประพฤติปฏบิัติตน  
อยู่ในศีลธรรม 
ระเบียบวินยั 
ให้กับข้าราชการ
ต ารวจในสายงาน 
จราจรอยู่เสมอ 
๓.มีการมอบรางวัล
แก่เจ้าหนา้ที่ต ารวจ  
ผู้มีผลการปฏิบัติ 
งานด ีเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และ   
ลดโอกาสในการ  
มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน ์

ตลอดปี 
งบประมาณ 

๑.ผกก.สน. 
๒.สว.จร. 

 



--------------------------------- 


