
 

สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม  

การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

           ตามประกาศสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมเรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหาร

จัดการ ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานีต ารวจ

นครบาลหนองแขม ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยมี 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม บรรลุวัตถุประสงค์ของ การ

ด าเนนิงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น

รูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรให ้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้แตล่ะสายงาน 

จัดท าประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยผลปรากฏ มีระดับคะแนนความ เสี่ยง Risk score อยู่ในระดับสูง  

(สีส้ม) 4 รายการ และ ระดับปานกลาง (สีชมพ)ู 1 รายการ เห็นควรจัดท าแบบ การด าเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานใน หน่วยต่อไป  

  

                                                          พันต ารวจเอก   

                            ( อภชิาติ   ทองจันดี )  

                        สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

  

 



แผนบริหารความเสี่ยง  

ในปีงบประมาณ 2565 สถานีต ารวจนครบาลหนองแขมได้ด าเนินการวิเคราะหแ์ละจัดท าแผน 

บริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจาก

รายงานผลการ ด าเนนิงาน บริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2564 คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปาน

กลางขึ้นไปจนถึงความ เสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อก าหนดมาตรการหรอืแผนปฏิบัติการในการจัดการและ

ควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นใหล้ดลงมาอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ส าหรับความ

เสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่ง

การด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จา่ยและต้นทุนที่ต้องใช้ 

กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความ เสี่ยงประจ าปี งบประมาณ 2565 ของสถานีต ารวจนคร

บาลหนองแขม มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้   

1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)   

2) ผูร้ับผิดชอบ (ฝ่ายหรอืกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง   

3) งบประมาณที่ใชด้ าเนนิการ   

4) ก าหนดระยะเวลาด าเนนิการของแผนงานนั้น จากทีแต่ละสายงาน สถานีต ารวจนครบาล 

หนองแขม ได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริตในแตล่ะสายงานแล้วนั้น จึงให้ทุกฝ่ายด าเนินการ

จัดท าแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ดังนี้   

  

 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ งานอ านวยการ  

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ที่  สายงาน  
ขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงาน  

ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจรติ  

Risk 

Score  

รายละเอียด 

มาตรการควบคุม 

ความเสี่ยงการ

ทุจรติ  

วิธีด าเนินการ  
ระยะ  

เวลา  
ผู้รับผิดชอบ  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

งาน 

อ านวยการ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การจัดซื้อจัดจ้าง  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

จัดซือ้จัดจา้งไมต่รงความจรงิ  2  1. ลดช่องวา่ง

ระหว่าง เจ้าหน้าท่ี

จัดซือ้จัดจา้ง กับ

คู่สัญญา  

2. การเสนอ

สัญญาราคา เปิดเผย

ตอ่สาธารณะ  

3. เพิ่มเงินเดอืน

หรือเงิน รางวัลให้กับ

เจ้าหนา้ที่ ตามสภาวะ

เศรษฐกิจ  

4. เพิ่มสวัสดิการ

ให้กับ เจ้าหนา้ที่

ปฏบัิตงิาน  

1. ตัง้คณะกรรมการ 

สบืสวนสอบสวน 
ข้อเท็จจริง เมื่อพบการ 

กระท าความผิดจรงิ 
ด าเนนิคดตี ตาม

กฎหมาย 

ให้ถงึท่ีสุด  

ไม ่3  

เดอืน  

พ.ต.ต.วัลลภ เบ้ียว

บังเกิด  

สว.อก.สน.หนองแขม 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  5. เพิ่มโทษให้กับผู้ท่ี 

กระท าไมว่า่เป็นตัว 

เจ้าหนา้ที่เองหรือผู้มี 

ส่วนได้เสียเอง  

6. ประกาศจัดซือ้จัด 

จ้างให้สาธารณชน

ทราบก่อนลว่งหน้า  

  

 

 

 

 

 



       แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ งานจราจร 

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที่  สายงาน  
ขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงาน  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  

Risk 

Score  

รายละเอียด 

มาตรการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริต  

วิธีด าเนนิการ  
ระยะ  

เวลา  
ผู้รับผิดชอบ  

1  

   

   

จราจร  

   

   

การตดิต่อจาก 

บุคคลภายนอก 

หรอื 

ผูป้ระกอบการ  

รับเงนิแลกกับการไม่ด าเนินคดี 

ในความผดิกฎหมายจราจร 

เชน่ รถบรรทุกน้ าหนักเกิน 

รถบรรทุกวิ่งในเวลาหา้ม จอด 

รถหน้าร้านผูป้ระกอบการในที่ 

หา้มจอด ฯลฯ  

   

   

6  

   

   

1. ควบคุมดูแลตาม 

ค าสั่ง ตร. ที่  

1212/2537          

2. แสวงหาความ 

ร่วมมือภาค

ประชาชน ในการ

แจ้งเบาะแส  3. 

สร้างระบบ 

ตรวจสอบภายใน 

หนว่ยงาน                 

4. กวดขันจับกุม

ผู ้ประกอบการที่

กระท า 

ผดิอย่างจรงิจัง  

5. ปลูกจติส านึก

ให้ เจา้หน้าที่ต ารวจ 

1. ตั้งคณะกรรมการ 

สืบสวนสอบสวน 

 ข้อเท็จจริง เมื่อพบ 

การกระท าความผดิ 

จรงิด าเนินคดตีาม 

กฎหมายใหถ้ึงที่สุด  

   

   

3 - 6 

เดือน  

   

   

สว.จร. สน.หนอง

แขม 

   

   



จราจรมจีติส านึก 

จรยิธรรมและ 

คุณธรรมในการ

ปฏิบัติหนา้ที่ 

  

 

 

 

 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรต ิงานป้องกันปราบปราม  

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

ที่  สายงาน  
ขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงาน  

ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจรติ  

Risk 

Score  

รายละเอียดมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการ 

ทุจรติ  

วิธีด าเนินการ  
ระยะ  

เวลา  
ผู้รับผิดชอบ  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ป้องกัน 

ปราบปราม  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

เจ้าหน้าที่ 

ต ารวจ ตัง้จุด 

ตรวจในพืน้ที่ 

รับผิดชอบ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

เมื่อพบการกระท าความผดิ 

มี การเรียกรับผลประโยชน์

เพื่อ 

ไม่ให้ด าเนินคดี  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-มีการติดตั้งกล้องวงจร

ปิด บริเวณที่มกีารตรวจ

ค้น -ปลูกจติส านึกให้

เจ้าหน้าที่ ต ารวจจราจรมี

จติส านึก จรยิธรรมและ 

คุณธรรมในการปฏบัิติ 

หนา้ที่  

-ปลูกจติส านึกให้

เจ้าหน้าที่ ต ารวจจราจรมี

จติส านึก จรยิธรรมและ

คุณธรรมใน 

การปฏิบัติหน้าที่  

  

  

  

-ก่อนมีการตั้งจุด 

ตรวจตอ้งมีแผนการ 

ปฏิบัติ อย่างชัดเจน  

-ติดตัง้กล้องวงจร

ปิดบริเวณท่ีมีการต้ัง 

จุดตรวจ   

-มีนายต ารวจเป็น 

หัวหนา้จุดตรวจ  

  

  

  

  

  

  

1  

เดือน  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

รองผู้ก ากับการ งาน

ป้องกันปราบปราม  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรต ิงานสืบสวน  

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565   

ที่  
สาย 

งาน  

ขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงาน  

ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจรติ  

Risk 

Score  

รายละเอียด

มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง

การ 

ทุจรติ  

วิธีด าเนินการ  
ระยะ  

เวลา  
ผู้รับผิดชอบ  

1  สืบสวน  จับกุมผู้กระท า 

ความผิด  ยา

เสพติด  

มีการเรียกรับผลประโยชน์

จาก ประชาชนมิใหด้ าเนินคดี  

2  -มีนายต ารวจระดับ 

สัญญาบัตร ร่วมตรวจ

ค้น  

-ปลูกจติส านึกให้ 

เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร

มี จติส านึกจรยิธรรม

และคุณธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่  

-เมื่อมีการจับกุม 

ให้ ผู้ตอ้งหา พา

ญาตผิู้ บุคคลที่

ผูต้้องหาไว้ใจ  

มาร่วม ฟังการ 

สอบสวน   

-  

1  

เดือน  

รอง ผูก้ ากับการ 

สืบสวน   

    

 

 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรต ิงานสอบสวน  

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

ที่  สายงาน  
ขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงาน  

ประเด็นความเสี่ยงการ 

ทุจรติ  

Risk 

Score  

รายละเอียด

มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง

การ 

ทุจรติ  

วิธีด าเนินการ  
ระยะ  

เวลา  
ผู้รับผิดชอบ  

1  สอบสวน  การรับคดี  การเรียกรับเงินทองสิ่งของ 

เพื่อไม่ให้ด าเนินคดี  

2  -การรับคดีต้องมกีารลง 

เลขรับตามระบบทุกครั้ง  

-มีการตรวจสอบ 

ควบคุม ตามกรอบเวลา  

-ปลูกจติส านึกให้ 

เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร

มี จติส านึกจรยิธรรม

และ คุณธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่  

-เมื่อผู้เสียหายมา 

แจ้งความ ใหล้งใน 

ระบบ  

-ตรวจสอบตาม 

กรอบเวลา   

1  

เดือน  

รอง ผูก้ ากับการงาน

สอบสวน  

    

 



  

ประกาศสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม  

เรื่อง นโยบายบรหิารความเสี่ยง และแผนการบรหิารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  

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

 สถานีต ารวจนครบาลหนองแขมได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ย 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัิตกิารบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยมี วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การปฏบัิตริาชการของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม บรรลุวัตถุประสงค์ของ การด าเนนิงาน ท้ังดา้นประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และเพื่อให้มรีะบบในการบริหารความเสี่ยงอยา่งเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยท่ีจะ ส่งผลกระทบตอ่ความส าเร็จ

ขององค์กรให้อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้ จึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี ้   

1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของ รองผู้ก ากับการ ทุกสายงาน ตอ้งด าเนินการ บริหารความ

เสี่ยง โดยให้การด าเนนิการบริหารความเสี่ยงเป็นสว่นหนึ่งของการปฏบัิตงิานปกติ  

2.ก าหนดให้ทุกสายงานมหีนา้ทีรั่บผิดชอบประเมินความเสี่ยงก าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยงแนว ทางการป้องกันและบรรเทา

ความเสี่ยงหรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น   

3.ก าหนดให้หนว่ยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความ เสี่ยง    

4.ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังมีการทบทวนปรับปรุง ความ เสี่ยงอยา่ง

สม่ าเสมอ   

 5.เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจจะมผีลกระทบตอ่องค์กรจะตอ้งรายงานความเสี่ยงนัน้ ให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ทันทีและให้มีการพิจารณาน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ ์เพื่อประโยชนต์อ่สว่นรวม

ด้วย   

6.ด าเนนิการอ่ืนๆใดท่ีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือ อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องก าหนด     

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน   

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดอืน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

                    พ.ต.อ.   

                                                 ( อภิชาติ ทองจันด ี)    

                               ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 


