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ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

ส่วนที่ ๑ บทนำ  

            ตามคำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ที่ 2/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน

การ ในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ให้

รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยผลปรากฏมีระดับคะแนนความเสี่ยง Risk 

score อยู่ในระดับสูง(สสี้ม) 4 รายการ และระดับปานกลาง(สีชมพู) 1 รายการ เห็นควรจัดทำแบบการ ดำเนินการเพื่อ

จัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วย ตอ่ไป  

พันตำรวจเอก



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งานอำนวยการ

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

           ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พหลโยธิน ลงวันที่ 28เมษายน 2565 ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ ความ

เสี่ยงการทุจริต แต่ละสายงาน นั้น  

            ฝ่ายอำนวยการ จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี โดยมี ประเด็น

ความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )ดังนี้  

         1. การบันทึกรายการบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปจัจุบันเจา้หนา้ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

         2. เกิดการทุจริตในการรับและเบิกจ่ายเงิน  

    3. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

พิจารณาความเปน็ไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่

จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับอาามเสี่ยง การทุจริต สสี้ม (สูง 20 คะแนน) เห็นควรกำหนดมาตรการควบคุม

ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหาย ดังนี้   

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

        1. จัดทำทะเบียนคุมจ่ายเงินและสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น  

        2. จัดใหม้ีการฝึกอบรม ให้ความรู้และกำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน  

        3. จัดใหม้ีการตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีการกำหนดจริยธรรมจรรยาบรรณ ของหนว่ยงานให้

ทุกฝ่ายถือปฏิบัติ  

        4. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการรับเงินและการบันทึกบัญชีให้ชัดเจน  

        5. จัดใหม้ีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่ กำหนด กรณีที่

จำเปน็อาจกำหนดหลักเกณฑห์รือวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับให้เจา้หนา้ที่ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกัน 



(วุฒิชัย  ปานสมบัติ)
สว.อก.สน.พหลโยธิน

การดำเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต  

        เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไม่ใช่ งานอำนวยการ

จำนวน 3 คน โดยใหผู้้ปฏิบัติงานหรือผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ทำรายงาน ชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อ

คณะกรรมการรับสอบสวน และให้คณะกรรมการ ดำเนินกาสืบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และ ผู้กำกับการฯ ทราบ 

เพื่อพิจารณาสั่งการตอ่ไป 

พ.ต.ท. วุฒิชัย  ปานสมบัติ



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ป้องกันปราบปราม

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

     ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พหลโยธิน ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง

การทุจริต แต่ละสายงาน นั้น  

      ฝ่ายป้องกันปราบปราม จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการการบริหารงานสายตรวจ โดย มีประเด็น

ความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk ) ดังนี้  

     1. เจ้าหน้าที่ตำรวจไมป่ฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย  

     2. เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม  

  3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่ใหค้วามสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารไม่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา จัดระบบการ

ควบคุมข้อมูล  

     4. ขาดความรู้ร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูล้ข่าวสารในการป้องกันอาชญากรรม  

     5. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถและขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ขาดการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับการ

ปฏิบัติงาน  

     6. เครื่องมือเครื่องใช้มีจำกัด เช่น รถยนต ์น้ำมัน วิทยุสื่อสาร  

     7. การวางแผนที่ไม่รัดกุม ทำให้ไม่บรรลุในทางปฏิบัติ  

     8. ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญกับงานป้องกันปราบปรามการพิจารณาความดีความชอบไม่นำผลงาน ด้านการ

ป้องกันมาร่วมกัน ทำให้ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  

     โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ ผลกระทบ 

(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยง การทุจริต สี่ชมพู 

(ปานกลางเห็นควรกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้  

     1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์พื้นที่  

    2. เสริมสร้างจิตสำนึกใหก้ับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม ของ ผู้ปฏิบัติงาน                                                    

    3.นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใชใ้นการจัดเก็บข้อมูล และมาใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในสถานีและ หน่วยงานอื่นที ่

เกี่ยวข้อง 

    4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และขอความร่วมมือกับประชาชนในการแจง้ข้อมูลข่าวสาร 



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ป้องกันปราบปราม

5. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุใหส้ายตรวจออกเยี่ยมเยียนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เสียหายในคดีต่างๆ 

จัดให้มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ฝกึฝน เพิ่มทักษะเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

           6.ระดมกำลังในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาความสงบให้กับประชาชน 

           7.จัดสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดภาระการใช้จา่ย 

การดำเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

           เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จัด
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไม่ใช่งานป้องกันปราบปราม
จำนวน 3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ รับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ (RISK OWNER) ทำรา้ยงานขี้แจงข้อเท็จจริง ต่อ
คณะกรรมการสอบสวน และให้คณะกรรมการ ดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันและรายงานให้ ผู้กำกับการฯ
ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป  

                                                                                                 พ.ต.ท  ชัยนาม  นักไร่ 
                                                                                                          (ชัยนาม  นักไร่) 
                                                                                                     รอง ผกก.ป.สน.พหลโยธิน



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จราจร
ส่วนที่ 2 การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

      ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พหลโยธิน ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้จัดทําแบบการดําเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง

การทุจริต แต่ละสายงาน นั้น 

      ฝ่ายงานจราจร จัดทําประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการจราจรโดยมีประเด็น ความเสี่ยง

การทุจริต ( Fraud Risk )ดังนี้ 

     1. ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาจราจรการแกไ้ขปัญหาการสั่งการจราจรไม่ เป็นระบบใน

ภาพรวมของการควบคุมการจราจร 

      2. ขาดการรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกิดจากปัญหาการจราจรเพื่อนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 3. จํานวนอัตราเจ้าหน้าที่

ไม่เพียงพอกับสภาพการจราจร 

       4. ผู้ปฏิบัติขาดจิต สํานึกจริยธรรมและคุณธรรม 

       5. ขาดการฝึกอบรมในเรื่องกฎหมายกฎกฎระเบียบข้อบังคับเท่าที่ควร 

       6. ประชาชนบางส่วนมีการฝา่ฝนืกฎหมายจราจร 

       7. เจา้หน้าที่ไม่มีความเสมอภาศในการบังคับใช้กฎหมายจราจร 

       8. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตํารวจจราจรไม่มี ความรู้ในด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ แสวงหาความร่วมมือสร้าง 

ความเข้าใจเพื่อให้เกิดวินัยจราจรในการเคารพกฎหมายและลดอุบัติเหตุ 

       โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ 

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยง การ

ทุจริต สี่ส้ม (สูง 20 คะแนน) กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี ้

        1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบในการแกไ้ขปัญหา จัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจร โดย 

นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บังคับและควบคุมการจราจรให้เลือดไหลได้โดยไม่ติดขัด 

    2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมวินัยจราจรแกป่ระชาชนแสวงหาความร่วมมือในการ แก้ไขปัญหา

จราจรจากประชาชนตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย 

        3. จัดใหม้ีการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง 

        4. ปลูกจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหนา้ที่ 

        5. จัดทําแผ่นปา้ยโฆษณาแผ่นปลิ่วแผ่นพับเกี่ยวกับสถิติข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอุบัตี๋เหตุการจราจรเพื่อทุก 

คนจะได้ช่วยป้องกันจัดหาจํานวนเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จราจร

      6. จัดหาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมมือ ปฏิบัติตามกฎ

จราจรช่วยป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุฝึกอบรมอาสาจราจรเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของตำรวจ จราจร 

การดําเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

         เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาล 

พหลโยธิน จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตํารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไม่ใช่ งาน

จราจรจํานวน 3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ทํารายงาน ชี้แจงข้อ

เท็จจริง ต่อคณะกรรมการสวน และให้คณะกรรมการ ดําเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และ ผู้กํากับการฯ

ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

                                                                                                 พ.ต.ท  สมพร  อุปพงศ์ 

                                                                                                          (สมพร  อุปพงศ์) 

                                                                                                     รอง ผกก.จร.สน.พหลโยธิน



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สืบสวน
ส่วนที่ 2 การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

      ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พหลโยธิน ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้จัดทําแบบการดําเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง

การทุจริต แต่ละสายงาน นั้น 

      ฝ่ายงานสืบสวนจัดทําประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการจราจรโดยมีประเด็น ความเสี่ยง

การทุจริต ( Fraud Risk ) ดังนี้ 

        1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางนายยังขาดความรู้ ความชํานาญประสบการณ์และขาดทักษะด้านการ สืบสวน หา

ข่าว จัดเก็บวัตถุพยาน 

        2. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแส 

        3.ขาดการจัดทําเอกสารให้เป็นระบบเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใช้งานได้ทันที รวดเร็ว ตามที่

ต้องการและกอ่ใหเ้กิดประโยชน์ในการใช้งาน 

        4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบางนายไม่ให้ความสําคัญในการสีบสวนหาข่าวและหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุ เท่าที่ควร 

        5. ขาดการประสานงานสืบสวนหาข่าวแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานอื่น ๆ เท่าที่ควร  

        6. เครื่องมือเครื่องใช้มีจํากัด เชน่ วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ ในการ จัดเก็บวัตถุพยานรถยนต์ น้ํามัน  

        7.ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคล รถยนต์ อาวุธปืน ไม่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์หลากหลาย 

โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ 

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยง การ

ทุจริต สี่ส้ม (สูง 20 คะแนน) กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี ้

        1. จัดใหม้ีการอบรมเพิ่มความรู้และเท่คนิคในการหาข้อมูลหลักฐานเพื่อจะได้นํามาใช้ ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทํา

ผิดกฎหมาย 

        2. ประสานความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทําความผิด 

        3. ร่วมกันกําหนดแนวทางและวางแผนปฏิบัติในการควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศโดยจัดลําดับ ความสําคัญของ

ข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ 

        4.การปรับปรุงเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันให้สามารถใช้ประโยชนท์ี่ นํามาใช้ใน

การสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดกฎหมาย 

        5. เน้นการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สืบสวน

การดําเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

         เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาล 

พหลโยธิน จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตํารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไม่ใช่ งาน

สืบสวน จํานวน 3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ทํารายงาน ชี้แจงข้อ

เท็จจริง ต่อคณะกรรมการสวน และให้คณะกรรมการ ดําเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และ ผู้กํากับการฯ

ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

                                                                                                  

                                                                                                  พ.ต.ท  ธเนศ ศรีจำปา 

                                                                                                          (ธเนศ ศรีจำปา) 

                                                                                                     รอง ผกก.สส.สน.พหลโยธิน



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สอบสวน

ส่วนที่ 2 การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

      ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พหลโยธิน ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้จัดทําแบบการดําเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง

การทุจริต แต่ละสายงาน นั้น 

      ฝ่ายงานสอบสวนจัดทําประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการจราจรโดยมี ประเด็นความ

เสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk ) ดังนี้ 

        1. พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานขาดขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าใน สายงานทํา

กรสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไม่ทันตามเงื่อนเวลา 

        2. ผูใ้ช้บริการยังไมท่ราบและเข้าใจขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัต ิ

        3. พนักงานสอบสวนบางนาย ยังไม่มีความชํานาญในการสอบสวนคดีความผิดบางประเภท 

        4. การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ บางด้านต้องสง่หน่วยรับผิดชอบที่มีอยู่นอ้ย และพื้นที่อยู่ห่างไกลส่งผลให้เกิด

ความล่าช้า 

        5. พนักงานสอบสวนไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควรกับ บางคดีที่ซับซอ้นและผู้กระทําผิดใช้เทคนิคอุปกรณ์

เทคโนโลยีในการกระทําความผิด 

        6. ขาดเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชใ้นกระบวนการสอบสวน 

         โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ 

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยง การ

ทุจริต สี่ส้ม (สูง 20 คะแนน) กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี ้

        1. ฝกึอบรมวิธีการจัดเก็บพยานหลักฐานโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

        2. กําชับให้พนักงานสอบสวนจัดทําสํานวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จตาม คําสั่ง ตร. 960/2537 

        3. แจ้งพนักงานผู้ปฏิบัติรับทราบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นพร้อมจัดพนักงาน สอบสวนผู้มีความรู้ 

ความสามารถ หรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใหค้ําแนะนําพร้อมกําชับใหป้ฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด 

       4. ประสานงานหน่วยงานที่ทำการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระยะเวลา



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สืบสวน

การดําเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

         เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน

จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตํารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไม่ใช่ งานสอบสวนจํา

นวน 3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ทํารายงาน ชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อ

คณะกรรมการสวน และให้คณะกรรมการ ดําเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และ ผู้กํากับการฯทราบ เพื่อ

พิจารณาสั่งการต่อไป 

                                                                                                  

                                                                                                  พ.ต.ท  นพดล ดรศรีจันทร์ 

                                                                                                          (นพดล ดรศรีจันทร์) 

                                                                                                     รอง ผกก.(สอบสวน)สน.พหลโยธิน


