โรงพิมพ์ตำรวจมีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนและกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎคม 2559 ในกำรนี้โรงพิมพ์ตำรวจจึง
ขอแสดงเจตจำนงสุจริตด้ำนคุณธรรม ดังนี้
1. เจตจำนงสุจริตคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
1.1 เจตจำนงสุจริตด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
1) ด้ำนควำมโปรงใส่ โรงพิมพ์ตำรวจ ปฏิบัติงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล เปิดเผยตรวจสอบได้ และ
จัดกำรเรื่องร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบ
2) ด้ำนควำมพร้อมรับผิด เจ้ำหน้ำที่ทุกคนปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถคำนึงถึงควำมสำเร็จ
ของงำนอย่ำงมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่ส่งผลเสียหำยต่อหน่วยงำน
3) ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่โรงพิมพ์ตำรวจจะต้องปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงประมวลจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด
4) ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โรงพิมพ์ตำรวจจะส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต และมีกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบจนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กร
5) ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำน โรงพิมพ์ตำรวจจะส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ยึกหลักกำรปฏิบัติงำนด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส และมุ่งเน้นประโยชน์ของหน่วยงำนเป็นหลัก
6) ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร โรงพิมพ์ตำรวจจะสื่อสำรกับนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ เพื่อที่จะนำนโยบำยไปเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติ
1.2 แนวทำงกำรปฏิบัติ
1) สร้ำงแบบอย่ำงที่ดีด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
2) เสริมสร้ำงและส่งเสริมเจตคติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร
3) ปลูกจิตสำนึกในกำรเสริมสร้ำง ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
4) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
2. นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
2.1 นโยบำย
1) โรงพิมพ์ตำรวจ ต้องเป็นองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
2) คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และจะไม่เข้ำไปมีส่วนร่วม
ในกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยถือปฏิบัติตำมหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทุกประกำร
3) คณะกรรมกำรต้องให้ควำมสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนและปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส
4) โรงพิมพ์ตำรวจจะสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคคลภำยนอก และประชำชน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ เพื่อที่จะสำมำรถนำนโนบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไปเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติ
แนวทำงปฏิบัติ
1. ป้องกันเหตุอันจะก่อให้เกิดกำรทุจริตด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรไปสู่สำธำรณะ
1.2 จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.3 สร้ำงระบบกำรกำหนดคุณลักษณะพัสดุ กำรกำหนดรำคำกลำง

2. ทบทวนแนวทำงปฏิบัติข้อกำหนดในกำรดำเนินงำน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำน
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมเพื่อขจัดกำรทุจริต ประพฤติมิชอบภำยในองค์กร
3.1 สร้ำงช่องทำงเพื่อรับแจ้งกำรร้องเรียนข้อมูลกำรทุจริต
3.2 ข้อมูลที่ร้องเรียนต้องเป็นควำมลับและไม่เปิดเผยตัวบุคคลอื่น
3.3 ปกป้องผู้ร้องเรียนให้ควำมเป็นธรรม ไม่ให้ได้รับผลกระทบ
4. พัฒนำจิตสำนึก จรรยำบรรณในกำรดำเนินงำนภำยในองค์กร
4.1 ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นต้องทำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีกำรสร้ำงจิตสำนึกร่วมกันในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
4.2 พัฒนำระบบและกลไกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต

Announcement Of Police Printing Bureau
On Declaration of Honesty in integrity and Transparency for implementation of work and
Anti-Corruption Policy of Police Printing Bureau
Police Printing Bureau is an Organization the Implement of work under the principle of good
governance adhering to the good governance that compose as follow :
1.Rule of Law : implement of work by adhering to the principle of law, regulation and
restrictions.
2. Integrity : implementation of work by adhering to operation confidence in accuracy
3. Transparency : Implementation of work with Transparency Disclose and Traceability
4. Participation : Implementation of work by opportunity for everyone to Participle
5. Accountability : Implementation of work with Accountability
6. Cost Effective : Implementation of work by adhering to principle saving and cost
effectiveness
Commitment to anti-corruption to consistent with national Strategy phase 3 (2017 - 2021) and
Master Plan of national integrity NO.1 (2016 -2021) Police Printing Bureau be instant on integrity.
1. Intent on Manangement with integrity , morality and Transparency
1.1 Intent on Manangement with integrity , morality and Transparency
 Transparency : Police Printing Bureau shall perform work with the principle
of good governance , Disclose and Traceability
 Accountability : Officer of Police Printing Bureau shall perform work with full
capacity Regardless of success of the commitment .And so not result in
damage to the organization
 Anti-Corruption : Officer of Police Printing Bureau shall strictly Regulation ,
restriction including Virtue and Ethics code
 Ethical culture in the Organization : Police Printing Bureau encourage staff to
work with accordance with moral principle be honest and anti – corruption
became a corporate culture
 Integrity on work : Police Printing Bureau encourage staff to work with
governance Transparent and focus on benefits of the organization
 Corporate communication : Police Printing Bureau policy notification AntiCorruption to officer and population through various communication
channels to Guideline for implementation.

1.2 Performance Guideline
 Good Example for integrity
 Create and Promote integrity attitudes
 Culture conscious mind integrity
 Strengthening the promotion of integrity
2. Anti – Corruption policy
2.1 Policy
 Police Printing Bureau must be fraudless organization
 Board of director , Executive director and officer will not take a part in
corruption comply with the rules.
 Board of Director must be focus on public interest more than private
interest



Police Printing Bureau policy notification Anti – corruption to officer through
various communication channels to guideline for implement

Performance Guideline
1. Anti-Corruption on Procurement
 Disclose Procurement on public
 Manipulate Procurement manual
 Create identity of material for determine central pricing
2. Review Guideline requirement of operation to be consistent the rules of
organization.
3. Encourage Participation of Anti – corruption
 Create a way to receive notifications of Anti – corruption
 Complaint information must be Confidential
 Protect Complainant to be justice and unaffected
4. Develop consciousness ethics to operate within the organization
 All executive must being good example in cultivating good ethic and moral
traits
 Develop system to Anti-Corruption
 Encourage and support Knowledge to management of anti - corruption

