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การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

 ตามค าส่ัง สถานีต ารวจประชาส าราญ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบั

ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให ้รองผูก้  ากบัการ

ในสถานีทุกสายงาน จดัท าประเมินความเส่ียงการทุจริต โดยผลปรากฎ มีระดบัคะแนนความเส่ียง Risk 

score อยูใ่นระดบัสูง (สีส้ม) และ ระดบั ปานกลาง (สีชมพู) เห็นควรจดัท าแบบการด าเนินการเพื่อจดัการ

ความเส่ียงการทุจริตในแต่ละสายงานเพ่ือเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบติังานในหน่วยต่อไป 

 

 

พนัต ารวจเอก  

                      ( ปณชยั ตนัอารีย ์)  

 ผูก้  ากบัสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



พ.ต.ต.วชัระ ล้ิมเส็ง 

สว.อก.สน.ประชาส าราญ 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งานอ านวยการ 

ส่วนที่ ๒ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

ตามขอ้ส่ังการ ผกก.สน.ประชาส าราญใหจ้ดัท าแบบการด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต 

แต่ละสายงาน นั้นฝ่ายอ านวยการ จดัท าประเมินความเส่ียงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบติังานการเงิน การ

บญัชี โดยมีประเด็นความเส่ียงการทุจริต ( Fraud Risk ) ดงัน้ี 

๑.การบนัทึกรายการบญัชีไม่ครบถว้น ไม่เป็นปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีไม่มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบติังาน 

๒.เกิดการทุจริตในการรับและเบิกจ่ายเงิน 

๓.เจา้หนา้ท่ีละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนด 

โดยพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและ 

ผลกระทบ (Impact) การวดัความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้น อยูใ่นระดบัความ 

เส่ียงการทุจริต สีชมพ ู( ปานกลาง )  เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตเพ่ือป้องกนัความ

เสียหายดงัน้ี 

 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

๑.จดัท าทะเบียนคุมจ่ายเงินและสอบ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตามล าดบัชั้น 

๒.จดัใหมี้การฝึกอบรม ใหค้วามรู้และก าชบัใหผู้มี้หนา้ท่ีรับผิดชอบศึกษาคู่มือการปฏิบติังาน 

๓.จดัใหมี้การตรวจสอบเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอและจดัใหมี้การก าหนดจริยธรรมจรรยาบรรณ

ของหน่วยงานใหทุ้กฝ่ายถือปฏิบติั 

๔.แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งการรับเงินและการบนัทึกบญัชีใหช้ดัเจน 

๕.จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบก ากบัดูแลการปฏิบติังานดา้นการเงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



ก าหนด กรณีท่ีจ าเป็นอาจก าหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีปฏิบติัโดยเฉพาะส าหรับใหเ้จา้หนา้ท่ีถือปฏิบติัเป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

การด าเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เม่ือมีการร้องเรียน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผู้ก้  ากบัการสถานีต ารวจ       

นครบาลประชาส าราญจดัตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดว้ยขา้ราชการต ารวจระดบัสัญญาบตัรข้ึนไป

ในสายงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานอ านวยการจ านวน ๓ คน โดยใหผู้ป้ฏิบติังานหรือ รับผิดชอบกระบวนงานหรือ

โครงการ(RISK OWNER) ท ารายงานช้ีแจงขอ้เทจ็จริง ต่อคณะกรรมการสอบสวน และใหค้ณะกรรมการ 

ด าเนินการสอบสวนใหเ้สร็จส้ิน ภายใน ๓๐ วนั และรายงานใหผู้ก้  ากบัการฯทราบ เพ่ือพิจารณาส่ังการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



พ.ต.ท.วชิรปกรณื สมุทรคีรี 

รอง ผกก.ป.สน.ประชาส าราญ 

 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งานป้องกนัปราบปราม 

ส่วนที่ ๒ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

ตามขอ้ส่ังการ ผกก.สน.ประชาส าราญใหจ้ดัท าแบบการ ด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต 

แต่ละสายงาน นั้นฝ่ายป้องกนัปราบปราม จดัท าประเมินความเส่ียงการทจุริต ในขั้นตอนการบริหารงานสาย

ตรวจ โดยมีประเด็นความเส่ียงการทุจริต ( Fraud Risk )ดงัน้ี 

๑.เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่ปฏิบติัตามระเบียบและค าส่ังผูบ้งัคบับญัชาท่ีมอบหมาย 

๒.เจา้หนา้ท่ีต ารวจขาดจิตส านึกความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม 

๓.เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั ไม่ใหค้วามส าคญักบัการแลกเปล่ียนข่าวสารไม่มีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

มาจดัระบบการควบคุมขอ้มูล 

๔.ขาดความรู้ร่วมมือจากประชาชนในการใหข้อ้มูลข่าวสารในการป้องกนัอาชญากรรม 

๕.เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ความสามารถและขาดทกัษะในการปฏิบติังาน ขาดการจดัการความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

๖.เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้จ ากดั เช่น รถยนต ์น ้ามนั วิทยส่ืุอสาร 

๗.การวางแผนท่ีไม่รัดกุม ท าใหไ้ม่บรรลุในทางปฏิบติั 

๘.ผูบ้งัคบับญัชาไม่ใหค้วามส าคญักบังานป้องกนัปราบปรามการพิจารณาความดีความชอบไม่น า

ผลงานตา้นการป้องกนัมาร่วมกนั ท าใหข้าดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 

โดย พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง

และผลกระทบ (Impact) การวดัความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้น อยูใ่นระดบั

ความเส่ียงการทุจริต สีส้ม ( สูง ) เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตเพ่ือป้องกนัความ

เสียหายดงัน้ี 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



๑. ปรับปรุงพฒันาระบบสายตรวจใหเ้หมาะสมกบัสภาพและสถานการณ์พ้ืนท่ี 

๒. เสริมสร้างจิตส านึกใหก้บัผูป้ฏิบติังานใหมี้ความรับผิดชอบช่ือสัตยสุ์จริตมีคุณธรรมและ

จริยธรรม ของผูป้ฏิบติังาน 

๓.น าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล และมาใชใ้นการติดต่อส่ือสารทั้งในสถานีและ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

๔. ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้และขอความร่วมมือกบัประชาชนในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 

๕. ซกัซอ้มแผนเผชิญเหตุใหส้ายตรวจออกเยีย่มเยยีนประชาชนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูเ้สียหายในคดี

ต่าง ๆ จดัใหมี้การประชุมช้ีแจงการปฏิบติังาน ฝึกฝน เพ่ิมทกัษะเพ่ือใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติังาน 

๖. ระดมก าลงัในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาความสงบใหก้บั

ประชาชน 

๗. จดัสวสัดิการใหข้า้ราชการต ารวจเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ ลดภาระการใชจ่้าย 

 

การด าเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เม่ือมีการร้องเรียน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผู้ก้  ากบัการสถานีต ารวจ   

นครบาลประชาส าราญจดัตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดว้ยขา้ราชการต ารวจระดบัสัญญาบตัรข้ึนไป

ในสายงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานป้องกนัปราบปรามจ านวน ๓ คน โดยใหผู้ป้ฏิบติังานหรือ รับผิดชอบกระบวนงาน

หรือโครงการ(RISK OWNER) ท ารายงานข้ีแจงขอ้เทจ็จริง ต่อคณะกรรมการสอบสวน และให้

คณะกรรมการ ด าเนินการสอบสวนใหเ้สร็จส้ิน ภายใน ๓๐ วนัและรายงานให ้ผูก้  ากบัการฯทราบ เพ่ือ

พิจารณาส่ังการต่อไป 

 

 

 

 

 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



พ.ต.ต.สนธิกานต ์พุ่มพนัธุ์  

 สว.จร.สน.ประชาส าราญ 

 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งานจราจร 

ส่วนที่ ๒ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

ตามขอ้ส่ังการ ผกก.สน.ประชาส าราญใหจ้ดัท าแบบการด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต 

แต่ละสายงานนั้นฝ่ายงานจราจร จดัท าประเมินความเส่ียงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบติัการจดัการจราจร

โดยมี 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต ( Fraud Risk )ตงัน้ี 

๑.ขาดแนวปฏิบติัท่ีชดัจนและเป็นระบบในการแกไ้ขปัญหาจราจรการแกไ้ขปัญหาการส่ังการจราจร

ไม่เป็นระบบในภาพรวมของการควบคุมการจราจร 

๒.ขาดการรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีเกิดจากปัญหาการจราจรเพ่ือน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

๓.จ านวนอตัราเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอกบัสภาพการจราจร 

๔.ผูป้ฏิบติัขาดจิต ส านึกจริยธรรมและคุณธรรม 

๕.ขาดการฝึกอบรมในเร่ืองกฎหมายกฎกฎระเบียบขอ้บงัคบัเท่าท่ีควร 

๖.ประชาชนบางส่วนมีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร 

๗.เจา้หนา้ท่ีไม่มีความเสมอภาคในการบงัคบัใชก้ฎหมายจราจร 

๘.ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีต ารวจจราจรไม่มี ความรู้ในดา้นประชาสัมพนัธ์ รณรงคแ์สวงหาความร่วมมือ

สร้างความเขา้ใจเพ่ือใหเ้กิดวินยัจราจรในการเคารพกฎหมายและลดอุบติัเหตุ 

โดย พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง

และผลกระทบ (Impact) การวดัความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้น อยูใ่นระดบั

ความเส่ียงการทุจริต สีส้ม ( สูง ) เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตเพ่ือป้องกนัความ

เสียหายดงัน้ี 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



๑. ก าหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีขดัจนและเป็นระบบในการแกไ้ขปัญหา จดัตั้งศูนยค์วบคุม

การจราจรโดยน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชบ้งัคบัและควบคุมการจราจรใหเ้ลือดไหลไดโ้ดยไม่ติดขดั 

๒.รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เพ่ือสร้างเสริมวินยัจราจรแก่ประชาชนแสวงหาความร่วมมือใน

การแกไ้ขปัญหาจราจรจากประชาชนตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

๓. จดัใหมี้การอบรมความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรอยา่งต่อเน่ือง 

๔. ปลูกจิตส านึกใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัมีจิตส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

๕. จะท าแผน่ป้ายโฆษณาแผน่ปล่ิวแผน่พบัเก่ียวกบัสถิติขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัอุบติัเหตุการจราจรเพ่ือ

ทุกคนจะไดช่้วยป้องกนัจดัหาจ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 

๖. จดัหาคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจจราจรรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนร่วมมือ

ปฏิบติัตามกฎจราจรช่วยป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุฝึกอบรมอาสาจราจรเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานของ

ต ารวจจราจร 

 

การด าเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เม่ือมีการร้องเรียน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผู้ก้  ากบัการสถานีต ารวจนคร

บาลประชาส าราญจดัตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดว้ยขา้ราชการต ารวจระดบัสัญญาบตัรข้ึนไปใน

สายงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานจราจรจ านวน ๓ คน โดยใหผู้ป้ฏิบติังานหรือรับผดิชอบกระบวนงานหรือโครงการ         

(RISK OW NER) ท ารายงานช้ีแจงขอ้เทจ็จริง ต่อคณะกรรมการสอบสวน และใหค้ณะกรรมการ ด าเนินการ

สอบสวนใหเ้สร็จส้ิน ภายใน ๓๐วนั และรายงานใหผู้ก้  ากบัการฯทราบ เพ่ือพิจารณาส่ังการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



พ.ต.ท.วสันต ์ค าชะนาม  

รอง ผกก.สส. สน.ประชาส าราญ 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งานสืบสวน 

ส่วนที่ ๒ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

ตามขอ้ส่ังการ ผกก.สน.ประชาส าราญใหจ้ดัท าแบบการด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต 

แต่ละสายงาน นั้นฝ่ายงานสืบสวน จดัท าประเมินความเส่ียงการทุจริตในขั้นตอนการปฏิบติัการสืบสวนโดย

มีประเด็นความเส่ียงการทุจริต ( Fraud Risk ) ดงัน้ี 

๑.เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานบางนายยงัขาดความรู้ ความช านาญประสบการณ์และขาดทกัษะดา้นการ

สืบสวน หาข่าว จดัเก็บวตัถุพยาน 

๒.ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการแจง้เบาะแส 

๓.ขาดการจดัท าเอกสารใหเ้ป็นระบบเป็นปัจจุบนัมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที

รวดเร็วตามท่ีตอ้งการและก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการใชง้าน 

๔.เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานบางนายไม่ใหค้วามส าคญัในการสืบสวนหาข่าวและหลกัฐานต่างๆ             

ในท่ีเกิดเหตุเท่าท่ีควร 

๕.ขาดการประสานงานสืบสวนหาข่าวแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

เท่าท่ีควร 

๖.เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้จ ากดั เช่น วิทยส่ืุอสาร อุปกรณ์ในการ จดัเก็บวตัถุพยานรถยนต ์น ้ามนั 

๗.ระบบฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บุคคล รถยนต ์อาวธุปืน ไม่เป็นปัจจุบนัและครบถว้นสมบูรณ์

หลากหลาย 

โดย พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง

และผลกระทบ (Impact) การวดัความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้น อยูใ่นระดบั

ความเส่ียงการทุจริต สีส้ม ( สูง ) เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตเพ่ือป้องกนัความ

เสียหายดงัน้ี 

 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



 

 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

๑ จดัใหมี้การอบรมเพ่ิมความรู้และเท่คนิคในการหาขอ้มูลหลกัฐานเพ่ือจะไดน้ ามาใชใ้นการ

สืบสวนหาตวัผูก้ระท าผดิกฎหมาย 

๒ ประสานความร่วมมือกบัประชาชนในการแจง้เบาะแสของผูก้ระท าความผิด 

๓ ร่วมกนัก าหนดแนวทางและวางแผนปฏิบติัในการควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศโดยจดัล าดบั

ความส าคญัของขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้

๔ การปรับปรุงเก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลข่าวสารใหถู้กตอ้งครบถว้นเป็นปัจจุบนัใหส้ามารถใช้

ประโยชน์ท่ีน ามาใชใ้นการสืบสวนหาตวัผูก้ระท าผิดกฎหมาย 

๕ เนน้การประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 

การด าเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เม่ือมีการร้องเรียน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผู้ก้  ากบัการสถานีต ารวจนคร

บาลประชาส าราญจดัตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดว้ยขา้ราชการต ารวจระดบัสัญญาบตัรข้ึนไปใน

สายงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานสืบสวนจ านวน ๓ คน โดยใหผู้ป้ฏิบติังานหรือรับผิด-ชอบกระบวนงานหรือ

โครงการ    (RISK OWNER)ท ารายงานช้ีแจงขอ้เทจ็จริง ต่อคณะกรรมการสอบสวน และใหค้ณะกรรมการ 

ด าเนินการสอบสวนใหเ้สร็จส้ินภายใน ๓๐ วนั และรายงานใหผู้ก้  ากบัการฯทราบ เพ่ือพิจารณาส่ังการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



พ.ต.ท.กิจธนาพฒัน์ หนูด า  

รอง ผกก.(สอบสวน) .สน.ประชาส าราญ 

 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

งานสอบสวน 

ส่วนที่ ๒ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

ตามขอ้ส่ังการ ผกก.สน.ประชาส าราญใหจ้ดัท าแบบการด าเนินการเพื่อจดัการความเส่ียงการทุจริต 

แต่ละสายงาน นั้นฝ้ายงานสอบสวนการสอบสวนและการพิสูจน์ความผดิ ของผูต้อ้งหาจดัท าประเมินความ

เส่ียงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบติังานการเงิน การบญัชี โดยมีประเด็นความเส่ียงการทุจริต ( Fraud Risk 

)ดงัน้ี 

๑ พนกังานสอบสวนขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบติังานขาดขวญัก าลงัใจและความกา้วหนา้

ในสายงานท าการสอบสวน รวบรวมพยานหลกั ฐานไม่ทนัตามเง่ือนเวลา 

๒ ผูใ้ชบ้ริการยงัไม่ทราบและเขา้ใจขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบติั 

๓ พนกังานสอบสวนบางนาย ยงัไม่มีความช านาญในการสอบสวนคดีความผิดบางประเภท 

๔ การตรวจพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์ บางดา้นตอ้งส่งหน่วยรับผิดชอบท่ีมีอยูน่อ้ย และพ้ืนท่ีอยู่

ห่างไกลส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ 

๕ พนกังานสอบสวนไม่มีความรู้ความเขา้ใจเทา่ท่ีควรกบั บางคดีท่ีซบัซอ้นและผูก้ระท าผิดใช้

เทคนิคอุปกรณ์เทคโนโลยใีนการกระท าความผดิ 

๖ ขาดเทคโนโลยดีว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเพื่อใชใ้นกระบวนการสอบสวน 

โดย พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง

และผลกระทบ (Impact) การวดัความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความเสียงนั้น อยูใ่นระดบั

ความเส่ียงการทุจริต สีส้ม ( สูง ) เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตเพ่ือป้องกนัความเสีย

หาดงัน้ี 

การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 



๑.ฝึกอบรมวิธีการจดัเก็บพยานหลกัฐานโดยหลกันิติวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 

๒.ก าชบัใหพ้นกังานสอบสวนจดัท าส านวนการสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จ 

๓.แจง้พนกังานผูป้ฏิบติัรับท ราบขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนพร้อมจดัพนกังาน สอบสวน ผูมี้ความรู้

ความสามารถ หรือผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ ใหค้  าแนะน าพร้อมก าชบัใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ            

ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

๔.ประสานงานหน่วยงานท่ีท าการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัระยะเวลาท่ีตอ้ง ด าเนินการ 

 

การด าเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เม่ือมีการร้องเรียน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผู้ก้  ากบัการสถานีต ารวจ     

นคบาลประชาส าราญจดัตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดว้ยขา้ราชการต ารวจระดบัสัญญาบตัรข้ึนไป

ในสายงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานอ านวยการจ านวน ๓ คนโดยใหผู้ป้ฏิบติังานหรือ รับผิดชอบกระบวนงานหรือ

โครงการ (RISK OWNER) ท ารายงานช้ีแจงขอ้เทจ็จริง ต่อคณะกรรมการสอบสวน และใหค้ณะกรรมการ 

ต าเนินการสอบสวนใหเ้สร็จส้ิน ภายใน ๓๐ วนั และรายงานใหผู้ก้  ากบัการฯทราบ เพ่ือพิจารณาสังการต่อไป 

 

 

 

๐๓๗ การด าเนินการจัดการความเส่ียงการทุจริต 

 


