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แผนบริหารจดัการความเสี่ยงการทุจรติ 

ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

  ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนท้ังปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงโดยความเส่ียงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการ
บริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีช่วยในการบริหารงาน
และการ ตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสท่ีจะท า
ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

  ภายใต้สภาวะการด าเนินงานขององค์การย่อมมีความเส่ียง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ 
โดยระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเส่ียง
จากผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึนจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงก าหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง 
และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม 

  การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การด าเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหา
น้อยว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน า
เครื่องมือการประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าและประกอบกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเส่ียงการทุจริต
มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสและ
ลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ จึงได้จัดท าการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมท้ังกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะท า
ให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเส่ียง และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับ
ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 

ความเส่ียงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้น 

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง 
โอกาส (Likelihood ) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
ผลกระทบ ( Impact ) ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน 
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ 

ปัจจัยคือโอกาสเกิด(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ 

Key Controls in place มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน 
Further Actions to be Taken มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดท าเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจรติ (Likelihood) 
5 เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) 

4 เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) 

3 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ ) 

2 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ ) 

1 เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) 

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมาก 

4 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง 

3 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ ) 

2 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ ) 

1 เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) 

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

 



การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติของสถานตี ารวจนครบาลประชาส าราญ 
 

(๑) สายงานอ านวยการ 
ล าดับที่ ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

( Fraud Risk ) 
Risk Score ( L x I ) 

Likelihood Lmpact Risk Score 

1 กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

-มีการปกปิดข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างต่อสาธารณะ 
เช่นการปิดประกาศการ 
จัดซ้ือจัดจ้างหรือเผยแพร่
ข้อมูลล่าช้า 

1.เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ ความ
ช านาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงท า
ให้เกิดความผิดพลาด 
2.มีการเอื้อประโยชน์ให้พวก
พ้องของตนเอง 

1 1 ต่ า 

2 การรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่างๆ 

-เจ้าหน้าที่รับเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตฯแต่ไม่มีการ
น าส่งเงินหรือน าส่งเงิน
ล่าช้าแต่น าเงินไปใช้ส่วนตัว 

1.ผู้บังคับบัญชาขาดการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดและ
ไว้วางใจ 
2.ขาดการแบ่งแยกหน้าท่ี
ระหว่างการรับเงนิและ
รวบรวมเงินน าส่ง 
3.ขาดการควบคุมในการเบิก
เล่มใบเสร็จรับเงิน 
4.เจ้าหน้าท่ีมีปัญหาทาง
การเงิน 

1 1 ต่ า 

3 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

-เบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ,ค่า
เดินทางไปราชการ 

1. เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน
และการคลังกฎหมาย 
ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์
ตามท่ี ก าหนด อย่าง เคร่งครัด 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลา
ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๒. เจ้าหน้าท่ี ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งฯอย่างเคร่งครัด มุ่ง
แสวงหาช่องทางเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน 

1 1 ต่ า 

 
 



การประเมินความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
(๒) สายงานป้องกันปราบปราม 

 
ล าดับที่ ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

( Fraud Risk ) 
Risk Score ( L x I ) 

Likelihood Lmpact Risk Score 

1 พนักงานวิทยุได้รับแจ้งเหตุ
ทางโทรศัพท์ 
 

ไม่มี - - - 

2 เจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจ
ได้รับแจ้งเหตุไปท่ีเกิดเหตุ 

ผู้กระท าความผิดมีความรู้จัก
คุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
สายตรวจผู้ท าการจับกุม  
 

5 5 สูงมาก 

3 เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดจับกุม
แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระท า
ผิด  

 

1.เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดจับกุมมี
การช่วยเหลือผู้กระท า
ความผิด  
2.เรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้กระท าความผิด  
 

5 5 สูงมาก 

4 น าตัวผู้กระท าความผิดเข้า
สถานีต ารวจ  

ไม่น าตัวผู้กระท าความผิดเข้า
สถานีต ารวจเพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์แทนการจับกุม  
 

5 5 สูงมาก 

5 มีด าเนินการคดีกับผู้กระท า
ความผิด  
 

อาจมีการติดสินบนเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจสายตรวจชุดจับกุม  

5 5 สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
(3) สายงานจราจร 

 
ล าดับที่ ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

( Fraud Risk ) 
Risk Score ( L x I ) 

Likelihood Lmpact Risk Score 

1 พบผู้กระท าการฝ่าฝืน
กฎหมายจราจร  
 

ผู้กระท าความผิดมีความรู้จัก
คุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ผู้ท าการจับกุม  
 

3 1 ปานกลาง 

2 แจ้งข้อกล่าวหาผู้กระท าการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร  
 

1.ผู้กระท าความผิดขอเปล่ียน
ข้อกล่าวหาจากหนักเป็นเบา  
2.เจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อกล่าวหาไม่
ตรงกับการกระท าความผิด  
 

3 5 สูงมาก 

3 ออกใบส่ังจราจร  

 

1.ขอติดสินบนแลกกับการไม่
ออกใบส่ัง  
2.เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ โดยไม่ออกใบส่ัง
จราจร  
 

3 5 สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
(4) สายงานสืบสวน 

 
ล าดับที่ ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

( Fraud Risk ) 
Risk Score ( L x I ) 

Likelihood Lmpact Risk Score 

1 รับแจ้งเหตุ การพนัน ผ่าน 
c3i หรือ 191  
 

รู้จักผู้เล่นการพนันโทรไปบอก
ให้เลิกเล่น  
 

5 3 สูงมาก 

2 ออกไปตรวจสอบ  
 

- - - - 

3 ตรวจสอบพบจับกุม  

 

-เจ้าหน้าท่ีอาจเรียนรับเงิน
จากผู้ถูกจับกุม  
 

5 3 สูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเส่ียงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
(5) สายงานสอบสวน 

 
ล าดับที่ ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

( Fraud Risk ) 
Risk Score ( L x I ) 

Likelihood Lmpact Risk Score 

1 รับแจ้งความจากผู้ร้องทุกข์  
 

คุ้นเคยกับผู้แจ้งความ 4 4 สูงมาก 

2 ด าเนินการสอบสวนคดี  
 

การติดสินบนเจ้าพนักงาน 5 5 สูงมาก 

3 แจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าผิด  

 

จากข้อหาโทษเยาไปโทษหนัก
ขึ้น 
 

4 5 สูงมาก 

4 ท าส านวนส่งฟ้องอัยการ  
 

ท าส านวนให้ฝ่ายผิดให้อ่อนลง 5 3 สูงมาก 

5 น าตัวผู้ต้องหาฝากขังท่ี
เรือนจ า  
 

อาจมีการติดสินบนเจ้า
พนักงานศาลให้ได้รับความ
สะดวก 

1 2 ต่ า 

6 น าคดีท่ีพนักงานสอบสวน
แจ้งข้อกล่าวหาลงสมุดคุม 

ลงสมุดคุมไม่ตรงกับความเป็น
จริง 

2 3 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริต 
ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

 
  ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต พิจารณาความเส่ียงการทุจริต
ที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการ
ทุจริต ส่วนล าดับความเส่ียงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในล าดับต่อมา มาตรการควบคุม
ความเส่ียงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรท าการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และ
ประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเส่ียงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย 
  การจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ให้น ามาตรการควบคุมความ
เส่ียงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน 
(Key Controls in place)มาท าการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน 
(ดูค าอธิบายเพิม่เติม) เพื่อพิจารณาจัดท ามาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตเพิ่มเติม (Further 
Actions to be Taken) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ 

ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ท่ี สายงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน ประเด็นความเสี่ยง Risk 

Score 
รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ป้องกัน
ปราบปราม 

เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุด
จับกุมแจ้งข้อกล่าวหาแก่
ผู้กระท าผิด 

1.เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุด
จับกุมมีการช่วยเหลือ
ผู้กระท าความผิด  
2.เรียกรับผลประโยชน์
จากผู้กระท าความผิด  
 

สูงมาก 1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ
ติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 
2.หัวหน้าชุดตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เป็นประจ าทุกวัน และ
รายงานงานผู้บังคับบัญชา 

1.อบรม ระเบียบข้อ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก่อน
ออกปฏิบัติหน้าท่ี 
2.ประชุมเน้นย้ าแนว
ทางการปฏิบัติไม่ให้มีการ
เรียกรับผลประโยชน์ 

ทุกวัน 1.รอง ผกก.ป. 
2.สวป. 

2 จราจร ออกใบส่ังจราจร  

 

1.ขอติดสินบนแลกกับ
การไม่ออกใบส่ัง  
2.เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ โดยไม่ออก
ใบส่ังจราจร  
 

สูงมาก ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม
และติดตามการท างานอย่าง
ใกล้ชิด มีการสอบทานและ
ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

1.อบรม ก าชับเจ้าหน้าท่ี
ก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ีให้
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

2.ผู้บังคับบัญชาคอย
สอดส่อง ดูแลติดตาม
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ าเสมอ 

ทุกครั้งก่อนออก
ปฏิบัติหน้าท่ี 

1.สว.จร. 

 



 
ท่ี สายงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน ประเด็นความเสี่ยง Risk 

Score 
รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3 อ านวยการ กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
-มีการปกปิดข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะเช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า 

1.เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ 
ความช านาญเกี่ยวกับ
งานพัสดุจึงท าใหเ้กิด
ความผิดพลาด 
2.มีการเอื้อประโยชน์ให้
พวกพ้องของตนเอง 

ต่ า 1.ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบฯ 
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
2.จัดท าแผนการจัดซื้อ จัด 
จ้างประจ าปีและประกาศให้
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

1.จ าท าค าส่ังแต่งต้ัง
มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

2.รายงานผลความคืบหน้า
ของการปฏิบัติให้
ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

สว.อก. 

4 สืบสวน ตรวจสอบพบจับกุม  

 

-เจ้าหน้าท่ีอาจเรียนรับ
เงินจากผู้ถูกจับกุม  
 

สูงมาก 1.อบรม ก าชับการปฏิบัติ
หน้าท่ีควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติตามค าส่ัง 
1212/2537 อย่าง
เคร่งครัด 
2.ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล
ตรวจสอบและติดตามมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าใดๆ
ในการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

ก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ีให้
หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม 
ก าชับกวดขัน และ
สอบถามปัญหา
ข้อเสนอแนะ แก้ไขอย่าง
สม่ าเสมอ 

ทุกครั้งก่อน
ก่อนปฏิบัติ
หน้าท่ี 

1.รอง ผกก.สส. 
2. สว.สส. 

 
 



ท่ี สายงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน ประเด็นความเสี่ยง Risk 
Score 

รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 

วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5 สอบสวน ด าเนินการสอบสวนคดี  
 

การติดสินบนเจ้า
พนักงาน 

สูงมาก 1.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ระเบียบระเบียบฯ ค าส่ังท่ี 
เกี่ยวข้อง 
2.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้ 
เรื่องการด าเนินการทางวินัย 
และการลงโทษทางวินัย 

1.ควบคุม ก าชับดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายและหนังสือส่ัง
การอย่างเคร่งครัด 

ต.ค.64 
ถึง 

ก.ย.65 

1. รอง ผกก.
สอบสวน 
2. สว.สอบสวน 

 


