
 

 

 

 

ตามค า สัง่ สถานีต า รวจบางรัก ที่ 1/2565 ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2565 แตง่ตัง้คณะกรรมการด า เนินการในการขบัเคลือ่นและก า กบั 

 

 สว่นที่ ๑ บทน า 

ตามค าสั่ง สถานีต ารวจบางนา ที่ 1๖/2565 ลงวันที่ ๑๙ มกราคม 
2565 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ในการขับเคลื่อนและก ากับติดตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้ รองผู้ก ากับการในสถานีทุกสายงาน จัดท าประเมินความเสี่ยง
การทุจริตโดยผลปรากฏ มีระดับคะแนนความเสี่ยง Risk score อยู่ใน
ระดับสูง(สีส้ม) 4 รายการ และ ระดับ ปานกลาง(สีชมพู) 1 รายการ      
เห็นควรจัดท า แบบการด า เนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละ
สายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

สถานีต ารวจนครบาลบางนา 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ลงวันที่ ๕ เมษายน 2565 ให้จัดท าแบบการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
แต่ละสายงาน นั้น  
ฝุายอ านวยการ จัดท าประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีโดยมีประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต ( Fraud Risk )ดังนี้ 
1.การบันทึกรายการบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
2.เกิดการทุจริตในการรับและเบิกจ่ายเงิน  
3.เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนด  
โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) 
การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงการทุจริต สีส้ม (สูง20คะแนน) 
เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อปูองกันความเสียหายดังนี้ 
 
การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
1.จัดท าทะเบียนคุมจ่ายเงินและสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามล าดับชั้น 
2.จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้และก าชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน 
3.จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอและจัดให้มีการก าหนดจริยธรรมจรรยาบรรณของหน่วยงานให้ทุกฝุายถือ
ปฏิบัติ 
4.แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการรับเงินและการบันทึกบัญชีให้ชัดเจน 
5.จัดให้มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนด  กรณีที่จ าเป็นอาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะส าหรับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
การด าเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต  
เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา จัดตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการต ารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานอ านวยการจ านวน    
3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ รับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ท ารายงานชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อ
คณะกรรมการสอบสวน และให้คณะกรรมการ ด าเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และรายงานให้ผู้ก ากับการฯ
ทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
 

                                                                                   พ.ต.ต.อธิภัทร ธรรมศรี 
                                                                                    (อธิภัทร ธรรมศรี)
                     สว.อก.สน.บางนา  
                                                 ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

สถานีต ารวจนครบาลบางนา  งานอ านวยการ 



      
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่2 การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ลงวันที่ ๕ เมษายน 2565 ให้จัดท าแบบการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
แต่ละสายงาน นั้น  
ฝุายปูองกันปราบปราม จัดท าประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการการบริหารงานสายตรวจ โดยมีประเด็นความ
เสี่ยงการทุจรติ ( Fraud Risk )ดังนี้ 
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย  
2.เจ้าหน้าที่ต ารวจขาดจิตส านึกความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม  
3.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารไม่มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดระบบการควบคุม
ข้อมูล  
4.ขาดความรู้ร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารในการปูองกันอาชญากรรม  
5.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถและขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ขาดการ  
จดัการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
6.เครื่องมือเครื่องใช้มีจ ากัด เช่น รถยนต์น้ ามัน วิทยุสื่อสาร  
7.การวางแผนที่ไม่รัดกุม ท าให้ไม่บรรลุในทางปฏิบัติ 
8.ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความส าคัญกับงานปูองกันปราบปรามการพิจารณา ความดีความชอบไม่น าผลงานด้านการปูองกัน
มาร่วมกัน ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานโดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
นั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงการทุจริต สีชมพู(ปานกลาง 16 คะแนน) เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตเพื่อปูองกันความเสียหายดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

สถานีต ารวจนครบาลบางนา งานป้องกันปราบปราม 



 

 

 

 

 

 

การด าเนินการจัดการความเสีย่งการทุจริต  
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์พ้ืนที่ 
2. เสริมสร้างจิตส านึกให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้ปฏิบัติงาน  
3. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และมาใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในสถานี และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และขอความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร  
5. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้สายตรวจออกเยี่ยมเยียนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เสียหาย ในคดีต่าง ๆ จัดให้มีการ
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานฝึกฝน เพ่ิมทักษะเพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
6. ระดมก าลังในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ รวมทั้งการรักษาความสงบให้กับประชาชน  
7. จัดสวัสดิการให้ข้าราชการต ารวจเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ลดภาระการใช้จ่าย 

การด าเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต  
เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา จัดตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการต ารวจระดับ สัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานปูองกันปราบปราม
จ านวน 3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ รับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ท ารายงานชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อ
คณะกรรมการสอบสวน และให้คณะกรรมการ ด าเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันและรายงานให้ผู้ก ากับการฯ
ทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พ.ต.ท.สนชัย  พูนผล 
                                                                       (สนชัย  พูนผล) 
                      รอง ผกก.ป.สน.บางนา  
                                       ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

สถานีต ารวจนครบาลบางนา งานป้องกันปราบปราม 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่2 การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ลงวันที่ ๕ เมษายน 2565 ให้จัดท าแบบการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   
แต่ละสายงาน นั้น  
ฝุายงานจราจร จัดท าประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการจราจรโดยมีประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต ( Fraud Risk )ดังนี้ 
1.ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาจราจรการแก้ไขปัญหาการสั่งการจราจรไม่เป็นระบบในภาพรวม
ของการควบคุมการจราจร  
2.ขาดการรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีเกิดจากปัญหาการจราจรเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  
3.จ านวนอัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับสภาพการจราจร  
4.ผู้ปฏิบัติขาดจิต ส านึกจริยธรรมและคุณธรรม  
5.ขาดการฝึกอบรมในเรื่องกฎหมายกฎกฎระเบียบข้อบังคับเท่าท่ีควร  
6.ประชาชนบางส่วนมีการฝุาฝืนกฎหมายจราจร  
7.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายจราจร  
8.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต ารวจจราจรไม่มีความรู้ในด้านประชาสัมพันธ์รณรงค์แสวงหาความร่วมมือสร้างความเข้าใจเพ่ือให้เกิดวินัย
จราจรในการเคารพ กฎหมายและลดอุบัติเหตุ 
 

โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ 
(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น  อยู่ในระดับความเสี่ยงการทุจริต              
สีส้ม (สูง20คะแนน) เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อปูองกันความเสียหายดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

สถานีต ารวจนครบาลบางนา งานจราจร 



 
 
 
 

การด าเนินการจัดการความเสีย่งการทุจริต 
1. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา จัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรโดยน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้บังคับและควบคุมการจราจรให้เลือดไหลได้โดยไม่ติดขัด 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพ่ือสร้างเสริมวินัยจราจรแก่ประชาชนแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจร
จากประชาชนตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย 
3. จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง 
4. ปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. จะท าแผ่นปูายโฆษณาแผ่นปลิวแผ่นพับเกี่ยวกับสถิติข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจรเพ่ือทุกคนจะได้ช่วยปูองกัน
จัดหาจ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
6. จัดหาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรช่วย
ปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุฝึกอบรมอาสาจราจรเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของต ารวจจราจร 
 
การด าเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 
เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา จัดตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการต ารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานจราจรจ านวน 3 คน 
โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ท ารายงานชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการ
สอบสวน และให้คณะกรรมการ ด าเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และรายงานให้ผู้ก ากับการฯทราบ        
เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.ท.วุฒิกฤตย์    สอนแก้ว 
                                                                  (วุฒิกฤตย์    สอนแก้ว) 
                      รอง ผกก.จร.สน.บางนา   
                                   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

สถานีต ารวจนครบาลบางนา งานจราจร 



 
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่2 การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ลงวันที่ ๕ เมษายน 2565 ให้จัดท าแบบการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตแต่
ละสายงาน นั้น  
ฝุายงานสืบสวน จัดท าประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติการสืบสวนโดยมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต    
( Fraud Risk ) ดังนี้ 
1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางนายยังขาดความรู้ความช านาญประสบการณ์และขาดทักษะด้านการสืบสวน  หาข่าว       
จัดเก็บวัตถุพยาน  
2.ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแส  
3.ขาดการจัดท าเอกสารให้เป็นระบบเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้งานได้ทันทีรวดเร็ว ตามที่ต้องการและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน  
4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบางนายไม่ให้ความส าคัญในการสืบสวนหาข่าว และหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุเท่าที่ควร  
5.ขาดการประสานงานสืบสวนหาข่าวแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานอื่น ๆ เท่าท่ีควร  
6.เครื่องมือเครื่องใช้มีจ ากัด เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ในการ จัดเก็บวัตถุพยานรถยนต์น้ ามัน  
7.ระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น บุคคล รถยนต์อาวุธปืน ไม่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์หลากหลาย  
 

โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ 
(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงการทุจริต สีส้ม       
(สูง20คะแนน) เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อปูองกันความเสียหายดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

สถานีต ารวจนครบาลบางนา งานสืบสวน 



 

 

 

 

 

 
ส่วนที่2 การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
การด าเนินการจดัการความเสี่ยงการทุจรติ  
1 จัดให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้และเทคนิคในการหาข้อมูลหลักฐานเพ่ือจะได้น ามาใช้ 
ในการสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิดกฎหมาย  
2 ประสานความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท าความผิด  
3 ร่วมกันก าหนดแนวทางและวางแผนปฏิบัติในการควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศ  
โดยจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อ  
บุคคลภายนอกได้ 
4 การปรับปรุงเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันให้สามารถ  
ใช้ประโยชน์ที่น ามาใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิดกฎหมาย  
5 เน้นการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
การด าเนินการหากพบมูลเหตุทจุรติ  

เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการต ารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานสืบสวนจ านวน 
3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิด-ชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ท ารายงานชี้แจงข้อเท็จจริง            
ต่อคณะกรรมการสอบสวน และให้คณะกรรมการ ด าเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และรายงานให้ผู้ก ากับ
การฯทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
พ.ต.ท.อรรถพงษ์  แสนใจวุฒิ 

                                                                (อรรถพงษ์    แสนใจวุฒิ) 
                                          ผกก.สส.สน.บางนา   
                                         ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  งานสืบสวน 

สถานีต ารวจนครบาลบางนา งานสืบสวน 



 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่2 การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ลงวันที่ ๕ เมษายน 2565 ให้จัดท าแบบการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต แต่
ละสายงาน นั้น  
ฝุายงานสอบสวนการสอบสวนและการพิสูจน์ความผิด ของผู้ต้องหาจัดท าประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีโดยมีประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ ( Fraud Risk )ดังนี้ 
1.พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานขาดขวัญ  
ก าลังใจและความก้าวหน้าในสายงานท าการสอบสวน รวบรวมพยานหลัก  
ฐานไม่ทันตามเงื่อนเวลา  
2.ผู้ใช้บริการยังไม่ทราบและเข้าใจขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ 
3.พนักงานสอบสวนบางนาย ยังไม่มีความช านาญในการสอบสวนคดี 
ความผิดบางประเภท  
4.การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์บางด้านต้องส่งหน่วยรับผิดชอบ  
ที่มีอยู่น้อย และพ้ืนที่อยู่ห่างไกล ส่งผลให้เกิดความล่าช้า  
5.พนักงานสอบสวนไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าท่ีควรกับ บางคดีท่ีซับซ้อน  
และผู้กระท าผิดใช้เทคนิคอุปกรณ์เทคโนโลยีในการกระท าความผิด  
6.ขาดเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในกระบวนการสอบสวน 
 

โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ 
(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น  อยู่ในระดับความเสี่ยงการทุจริต สีส้ม       
(สูง20คะแนน) เห็นควรก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อปูองกันความเสียหายดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

สถานีต ารวจนครบาลบางนา งานสอบสวน 



 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการจัดการความเสีย่งการทุจริต  
1.ฝึกอบรมวิธีการจัดเก็บพยานหลักฐานโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  
2.ก าชับให้พนักงานสอบสวนจัดท าส านวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จตาม  
 
ค าสั่ง ตร. 960/2537  
3.แจ้งพนักงานผู้ปฏิบัติรับทราบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นพร้อมจัดพนักงานสอบสวน ผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ให้ค าแนะน าพร้อมก าชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
4.ประสานงานหน่วยงานที่ท าการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้อง ด าเนินการ 
 
การด าเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต  

เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการต ารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานอ านวยการ
จ านวน 3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ รับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ท ารายงานชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อ
คณะกรรมการสอบสวน และให้คณะกรรมการ ด าเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และรายงานให้ผู้ก ากับการฯ
ทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
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        พ.ต.ท.ยุทธศิลป์   การินทร์ 

                                                                         (ยุทธศิลป์   การินทร์) 
                       รอง ผกก.(สอบสวน).สน.บางนา   
                                       ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

        การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต         
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

สถานีต ารวจนครบาลบางนา งานสอบสวน 


