
 

 

                                    
 
 
 
 
                            

 

 

การประเมินความเสี่ยงทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

ของ 
สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด



 

 

 

 

 

 

คำสั่ง  สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 
ท่ี   380/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

    ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 
***************************** 

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สํานักประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตํารวจนครบาล” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการ
ทุจริตในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น              

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการกำกับ
ติดตามความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ดังนี ้

1. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด                            เป็นประธานกรรมการ 
2. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด      เป็นกรรมการ 
3. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด                     เป็นกรรมการ 
4. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด                    เป็นกรรมการ 
5. รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด                  เป็นกรรมการ 
6. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด                        เป็นเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
         /หน้าที่ความรับผิดชอบ..... 
 
 



 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 - วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตํารวจ
นครบาลบางพลัด ประจําปีงบประมาณ 2565 
 - การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต ใตทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตํารวจนครบาลบางพลัด 
 - ผลักดันให้สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆเพื่อ
ส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน 
 - สารวัตรอํานวยการ สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน 
ให้ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางพลัด ทราบตามกําหนด   

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

       

   สั่ง ณ วันที่  2  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
                          พันตำรวจเอก     

                                   ( ปริญญา  เหลืองอุทัย ) 
                        ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด



 

 

 

แผนบริหารจดัการความเสี่ยงการทุจรติ 
ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลดั 

 
ส่วนท่ี ๑ บทนำ 
 

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานีตำรวจ
นครบาลบางพลัด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการใน
การกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
ภายในหน่วยงาน และภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
ให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาตคอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานีตำรวจนครบาล
บางพลัด ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต และการ
ปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อมีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรมตาม
เจตจำนงในการบริหารงาน “งดให้-งดรับ ไม่ให้- ไม่รับ และต่อต้านการการรับสินบนในทุกรูปแบบ” ของ พัน
ตำรวจเอก ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรม"งดให้งดรับ 
ไม่ให้ไม่รับ และจะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ” ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ 
ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น 
  

 ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม 
      

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม 
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของหน่วยงาน ในอนาคต 

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

คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด 
(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)  

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ          

Key Controls in place  มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน   
Further Actions to be 
Taken 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

ตารางที่ ๑  เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) 

๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) 

๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ ) 

๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )  

๑ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)  

 
ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมาก  

4 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง  

3 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับปานกลาง  

2 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ำ  

1 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ำมาก  

 
ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต  

Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 



 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด  
(๑) สายงานอำนวยการ 

ประเด็น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินต้ังแต่ 10,001 ไม่เกิน 100,000บาท) 
ลำดับที่ ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

บริหารสัญญา และการ 
ตรวจรับวัสดุสํานักงาน 

รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบ 
ตามจํานวน หรือไม่ตรงกับ 
คุณลักษณะวัสดุที่จัดซ้ือแลกกับ 
เงินหรือผลประโยขน์ที่ 
ผู้ประกอบการเสนอให ้

2 5 10 

สูงมาก 

๒ 
 
 

จัดทำรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ 
วัสดุสำนักงาน 

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ 
เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 
บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลก 
กับเงิน หรือผู้ลประโยขน์ที่ 
ผู้ประกอบการเสนอให ้

1 5 5 

สูง 

๓ 

 

 

บริหารวัสดุสำนักงาน ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบฯ หรือยักยอกวัสดุเพื่อ 
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือ 
ของผู้อื่น 

1 5 5 

สูง 

4 

 

 

จัดทํารายงานขอซ้ือวัสดุ 
สํานักงาน 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

5 

 

 

ทําสัญญาข้อตกลงซ้ือวัสดุ 
สํานักงาน 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

 

 

 

 

 



 

 

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม 
 

 ประเด็น การบังคับใช้กฏหมายตรวจสอบเวลาปดิสถานบริการ 
ลำดับที่ ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

รอง สวป.ฯ (เวร)และสาย 
ตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุ 
ออกตรวจสถานบริการใน 
เขตรับผิดชอบ 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

๒ 
 
 

สวป.ฯ (เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ 
ออกตรวจสถานบริการใน 
เขตรับผิดชอบ 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

๓ 

 

 

สวป.ฯ(เวร) /รอง สวป.ฯ 
(เวร) ประจําจุดสังเกตุ 
การณ์หน้าสถานบันเทิง 
ก่อนเวลาปิดสถานบริการ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

๔ 

 

 

รอง ผกก.ป.ฯ หัวหน้างาน 
ป้องกันปราบปรามออก 
ตรวจแจ้งปิดสถานบริการ 
ในเขตรับผิดชอบ 

 ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

5 

 

 

ผกก.สน.ฯ หัวหน้าสถานี 
ตํารวจออกตรวจแจ้งปิด 
สถานบริการตามวงรอบที่ 
กําหนด 

 ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

6 

 

 

รอง ผกก.ป.ฯ/ สวป.ฯ 
(เวร) รายงานผลการปิด 
สถานบริการตามเวลาที่ 
กฎหมายกําหนด 

 รายงานผลการปิดสถานบริการ 
เท็จ เอื้อประโยชน์ให ้
ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการ 
เกินเวลาที่กฎหมายกําหนดเพื่อ 
แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที ่
ผู้ประกอบการเสนอให ้

2 5 10 

สูงมาก 
 

 

 



 

 

(๓) สายงานจราจร 
 

ประเด็น การบังคับใช้กฏหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฏหมายจราจร 
ลำดับที่ ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ
อำนวยการจราจรตามจุดที่
กำหนดพบการกระทำผิด และ
จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย 
จราจร 
 

ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงิน 
หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที ่
ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ 
ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง 

3 5 15 

สูงมาก 

2 

 

 

พนักงานสอบสวน 
เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ 
ผิดกฎหมายจราจร 

ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์
แลกกับการเปรียบเทียบปรับในราคา
ต่ำ 

2 4 8 

สูง 

3 

 

 

เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ 
รับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิด
ที่มาชำระค่าปรับ 

เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพือ่ 
แลกกับเงิน หรือผลประโยชน์จาก 
ผู้กระทำผิดที่มาชำระคาปรับ 

2 4 8 

สูง 

4 

 

 

ผกก./รอง ผกก.จร./สว. 
จร. อบรมปล่อยแถว 
ตํารวจจราจรอํานวยการ 
จราจรในเขตรับผิดชอบ 
ผลัดเช้า-บ่าย 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

5 

 

 

เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร 
ประจําจุดอํานวยการ 
จราจรตามแผนที่กําหนด 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

6 

 

 

รอง ผกก.จร/สว.จร. ออก 
ตรวจสอบตามวงรอบที่ 
กําหนด 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

 
 



 

 

(๔) สายงานสืบสวน 
 

ประเด็น การบังคับใช้กฏหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด 
ลำดับที่ ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อม 
ของกลาง 

ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์
เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี 

2 5 10 
สูงมาก 

๒ 
 
 

จัดทำบันทึกการจับ และ 
เอกสาร หลักฐาน ที ่
เก่ียวข้องในคดี 

ผูก้ระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์
เพื่อแลกกับการรวบรวม
พยานหลักฐานไม่ครบถวนทำให้ได้รับ
โทษน้อยลง 

1 5 5 
สูง 

3 
 
 

ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหา 
และพยานจบักุมในการ 
พิจารณาคดีชั้นศาล 

ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์
เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์
ฝ่ายจำเลยไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ 

1 5 5 
สูง 

4 
 
 

สายลับแจ้งข่าวผู้กระทํา 
ผิดในคดียาเสพติด 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

5 
 
 

สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม 
พิสูจน์ทราบการกระทําผิด 
ตามที่สายลับแจ้ง 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

6 
 
 

ประชุมวางแผนการจับกุม 
เป้าหมายผู้กระทําผิดใน 
คดียาเสพติดกําหนดตัว 
บุคคล หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที ่
จะออกปฏิบัติ 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

7 
 
 

นําตัวผู้กระทําผิด พร้อม 
ของกลางส่งพนักงาน 
สอบสวนดําเนินคดี 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

 

 

 



 

 

(๕) สายงานสอบสวน 
 

ประเด็น การอำนวยความยุติธรรมสอบสวนคดีจราจร 
ลำดับที่ ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

รวบรวมพยานหลักฐานที่ 
เก่ียวข้องเสนอความเห็น 
การสอบสวน  

รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ 
คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ
แทน 

2 5 10 
สูงมาก 

๒ 
 
 

พนักงานสอบสวนตรวจ 
สถานที่เกิดเหตุ จัดทําแผน 
ที่เกิดเหตุ 

จัดทําแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ 
คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ
แทน 

1 5 5 
สูง 

3 สอบปากคําคู่กรณีเพื่อ 
ทราบรายละเอียดของเหตุ 
ที่เกิด 

สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ 
สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่ 
เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ 
แทน 

1 5 5 
สูง 

4 ขึ้นให้การในฐานะพนักงาน
สอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้น
ศาล 

ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลอื 
คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ
แทน 

1 5 5 
สูง 

5 รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน 
จากศูนย์วิทยุ 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

6 ส่งสํานวนการสอบสวนต่อ 
พนักงานอัยการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ไม่มีความเสี่ยงทุจริต - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(6.)ภาพรวมของสถานีตำรวจ 

ประเด็น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 

ลำดับที่ ขั้นตอน                                
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     
( Fraud Risk ) 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์
ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่
โดยมิชอบ 

2 5 10 

สูงมาก 

 

ส่วนท่ี ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

  ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโชนสี
แดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยง 
ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลอืง จะถูกเลือกในลำดับตอ่มา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย
วิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่
ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย 
  การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ของกระบวนงาน หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มา
ทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) 
 

ระดับ คำอธิบาย 
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซ่ึงช่วยให้เกิดความม่ันใจได้ในระ
ดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช ้
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัย
สำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ม่ันใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการคว
บคุมไม่ทำให้ม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 

 



 

 

แผนบริหารจดัการความเสี่ยงการทุจรติ 
ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลดั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ท่ี สายงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

วิธี 

ดำเนินการ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 อํานวย 
การ 

การบริหารสัญญา และ
การตรวจรับวัสดุ
สํานักงาน 

ตรวจรับวัสดุที่จัดซ้ือไม่ครบตาม
จํานวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญา
แลกกับเงินหรือผลประโยขน์ที ่
ผู้ประกอบการเสนอให ้

10     
สูงมาก 

1.ห้ามมิให้คณะกรรมการ 
พิจารณาผลหรือกรรมการ 
จัดซ้ือวัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจรับวัสดุ 
2.คณะกรรมการตรวจรับไม่ 
น้อยกว่า 3 คน 
3.คณะกรรมการตรวจรับ 
ปฏิบัติหน้าที่อยา่งจริงจัง 
และด้วยตนเอง 

1.ตรวจรับวัสดุ ณ 
ที่ทําการ สน. 
2.ตรวจรับวัสดุให้
ถูกต้องครบถ้วน 
และดําเนินการให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
3.ในกรณีที่วัสดุไม่
เป็นไปสัญญาให้
รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
สังการ 

ตลอด
ปีงบประม
าณ 

สารวัตร 
อํานวยการ 

2 
 
 

ป้องกัน
ปราบ 
ปราม 

รอง ผกก.ป.ฯ/ สวป.ฯ
(เวร)รายงานผลการปิด
สถานบริการตามเวลาที่
กฎหมายกําหนด 

รายงานผลการปิดสถานบริการ
เท็จ เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการ
เกินเวลาที่กฎหมายกําหนดเพื่อ
แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที ่
ผู้ประกอบการเสนอให ้

10     
สูงมาก 

1.ผกก.สน.ฯ หัวหน้าสถานี 
ออกตรวจสอบการปิดสถาน 
บริการอย่างสมํ่าเสมอ 
2.การรายงานปิดสถาน
บริการมีภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ 

1.ผกก.ฯ ออก 
สุ่มตรวจการปิด
สถานบริการโดยไม่ 
แจ้งล่วงหน้า
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างสม่ำเสมอ 

ตลอด 
ปีงบประม
าณ 

รองผู้กํากับ 
การป้องกัน 
ปราบปราม 
 
 
 
 
 
 



 

 

ท่ี สายงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

วิธี 

ดำเนินการ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
3 
 

จราจร 

เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร
ขณะอํานวยการจราจร
ตามจุดที่กําหนดพบการ
กระทําผิด และจับกุม
ผู้กระทําผิดกฎหมาย 
จราจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กระทํากฎหมายจราจรเสนอเงิน 
หรือผลประโยชน์ให้เจ ้าหน้าที่
ต ํ ารวจจราจรแลกก ับการไ ม่
ดําเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง 

15     
สูงมาก 

1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
อบรม กำชับข้อสั่งการ
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก่อนปลอ่ยแถวออก
ปฏิบัติงาน 
2.รอง ผกก.จร.ฯ/สว.จร.ฯ
อ อ ก ต ร ว จ ต ร า ต า ม จุ ด
อ ํ านวยการจราจรอย ่ าง
สมํ่าเสมอ 
3.ตรวจสอบระบบ ใบสั่ ง 
PTM ให้มีความถูกต้องตาม
ระเบียบ 
4.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 
ตํารวจจราจรที่มีความเดือน 
ร้อนทางสถานภาพทางการ
เงิน 
5.มีการดําเนินการทางวินัย 
และอาญาก ับเจ ้าหน ้าที่
ตํารวจจราจรที่เรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์ 
6.มีช่องทางและระบบการ 
จัดการเรื ่องร้องเร ียนจาก
ประชาชนท ี ่พบ เห ็นการ
กระทําผิดของเจ้าหน้าที่ 

1.ผกก.ฯ/รองผกก.
จร.ฯ/สว.จร.ฯ 
อบรมปล่อยแถว
เจ้าหน้าที่ตํารวจ
จราจรก่อนออก
ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประจําและ
สมํ่าเสมอ 
2.ผกก.ฯ ออก
ตรวจสอบตามจุด
โดยไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้า 
3.รอง ผกก.จร.ฯ 
ออกตรวจสอบตาม 
จุดโดยไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้า 
4.สว.จร.ฯออก
ตรวจสอบตามจุด
โดยไม่ได้แจ้งล่าง
หน้า 
5.รอง ผกก.จร.ฯ/
สว.จร.ฯตรวจสอบ
ต้นขั้วใบเสร็จ รับ 

ตลอด 
ปีงบประม
าณ 

รองผู้กํากับ 
การจราจร 



 

 

ท่ี สายงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

วิธี 

ดำเนินการ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เงินการชําระค่าปรับ
ตามระเบียบปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 
6.รอง ผกก.จร.ฯ/
สว.จร.ฯตรวจสอบ 
เร่ืองร้องเรียนเพือ่
ดําเนินการตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
7.ลงโทษทางวินัย
และอาญาเจ้าหนา้ที่ 
ตํารวจจราจรที่
กระทําผิดเพื่อไม่ให้
เป็นแบบอย่าง 

4 สืบสวน 
จับกุมตัวผู้กระทําผิดคดี
ยาเสพ 
ติดพร้อมของกลาง 

 
 
ผู้กระทําผิดเสนอเงินหรือ 
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ 
การไม่ถูกดําเนินคดี 

10     
สูงมาก 

1 . อ อ ก ค ำ สั่ ง ม า ต ร ก า ร
ควบคุมและเสริมสร้างความ
ประพฤติและวินัยข้าราชการ
ต ำ ร ว จ ต า ม ค ำ สั่ ง ต ร . ที่  
1212/2537 
2.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้
ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทํา
บันทึก 
ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ 

1.งานอํานวยการ 
ออกคําสั่งตามคําสั่ง 
ตร.ท่ี 1212ขั้นตอน
และการแจ้งผลการ
ปฏิบัติมอบหมาย
กำกับดูแข้าราชการ 
ตํารวจภาพรวม สน. 
2.งานสืบสวนออก
คําสั่งกําชับการ 
ปฏิบัติมอบหมาย 

ตลอด 
ปีงบประม
าณ 

รองผู้กํากับ 
การสืบสวน 



 

 

ท่ี สายงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

วิธี 

ดำเนินการ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เก่ียวข้อง 
3.รอง ผกก.สส.ฯ/สว.สส.ฯ 
ควบคุมการปฏิบัติในทุก 
ขั้นตอน 
4.ผกก.ฯ ซักถามขยายผล
ด้วยตนเอง 
5.มี ก า ร ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
จับกุมต่อหน่วยเหนือตาม
ระเบียบ 
6.ม ีการรายงานผลคดี ถึง
ที่สุดในระบบคดี สน. 
7.มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
โดยตรงต่อ ผกก.ฯ 

หน้าที่รับผิดชอบ 
ของผู้ปฏิบัติให้
ชัดเจนตรวจสอบได้ 
3.รอง ผกก.สส.ฯ 
กํากับดูแล การ
ปฏิบัติในทุกขั้นตอน 
4.สว.สส.ฯควบคุม
การปฏิบัติในทุก
ขั้นตอน 
5.ผกก.ฯซักถาม
ขยายผลการจับกุม 
เพื่อทรารายละเอียด
แห่งการจับ 
6.พนักงานสอบสวน 
ตรวจสอบบันทึกการ
จับของกลางในคดี 
และพยานหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง 
7. รอง ผบก.ฯ ที่
รับผิดชอบงานยา
เสพติดกํากับดูแล 
ตรวจสอบ 
8.หากมีหมายเรียก 



 

 

ท่ี สายงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

วิธี 

ดำเนินการ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เป็นพยานจําเลย
ต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
9.ปฏิบัติตามคําสั่ง
พนักงานอัยการ 
ผู้รับผิดชอบคดี 

5 
สอบ 
สวน 

พนักงานสอบสวรวบรวม
พยานหลักฐานที่
เก่ียวข้องเสนอความเห็น
การสอบสวน 

 
 
 
รวบรวมพยานหลักฐาน 
ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ 
เงินหรือผลประโยชน์ตอบ 
แทน 

10     
สูงมาก 

1.การสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนให้ปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายที่เก่ียวข้องประมวล
ระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดี
ลักษณะ 8 ตลอดจนระเบียบ
คําสั่งสํานักงานตํารวแห่ง
ชาติ เป็นสําคัญ 
2.เม่ือมีการร้องเรียนเก่ียวกับ
การสอบสวน 
2.1.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจ
รีบพิจารณาสั่งการให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว 
และรายงานผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น
ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงาน
ต้องติดตามผปฏิบัติและสั่ง
พิจารณาการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้การสอบสวนเป็นไป

1.เม่ือรับแจ้งเหตุให้
รีบไปตรวจสถานที่ 
เกิดเหตุโดยเร็วอย่าง
ไม่ชักช้า 
2.การจัดทําบันทึก
การตรวจสถานที่
เกิดเหตุเป็นบันทึกที ่
พนักงานสอบสวน
จัดทําขึ้นแต่ฝ่าย
เดียวให้รีบจัดทําให้
เสร็จโดยเร็ว 
3.การรวบรวม
พยานหลักฐานระบุ
ถึงการได้มาอย่างไร 
และดําเนินการกับ
พยานหลักฐานนั้น
อย่างไร 

ตลอด 
ปีงบประม

าณ 

รองผู้กํากับ 
การสอบสวน 



 

 

 

 

 

 

 

ท่ี สายงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

วิธี 

ดำเนินการ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โดยถกูต้อง รวดเร็ว และเป็น
ธรรม 
2.2.ถ้าเห็นสมควรเรียก
สํานวนการสอบสวนมา
ตรวจและพิจารณาสั่งการ 
โดยรับผิดชอบทําการ
สอบสวนเสียเองหรือควบคุม
การสอบสวนอย่างใกล้ชิด
เพื่อกํากับดูแลให้การ
สอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่
ทุกฝ่าย 
2.3.แจ้งผลการดําเนินการ
ให้ผู้ร้องทราบภายใน 7 วัน 
และแจ้งผลการดําเนินการให้
ทราบอีกคร้ังหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการ 

4.การสอบสวนเสร็จ
สิ้นมีความเห็นทาง
คดีอย่างไรโดย
บันทึกรายละเอียด
ในบนัทึกพนักงาน
สอบสวนปฏบิัติ
อย่างต่อเนือ่ง
รวดเร็ว เพื่อเป็น
ประโยชน์ในทาง
พิจารณาคดีอย่าง
ต่อเนื่อง 



 

 

 


