
 

 
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 

 เพื่อใหการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ มี
ประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ จึงได้กำหนดใหมีการ
ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมควบคุมภายในที่ใชเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในป 
งบประมาณ 2565 รวมถึงการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ในกรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายใน       
ที่ดำเนินการอยู อาจยังไม่บรรลุเป้าหมายหมายที่กำหนด  
 

2.วัตถุประสงค 
1. การประเมินผลกิจกรรมควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เพ่ือติดตามและใหสายงานที่รับผิดชอบประเมินผลกิจกรรมควบคุม
ที่ใชบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหมั่นใจวา กิจกรรมการควบคุมได้ผลตามความ
คาดหวัง และเป็นการใหความสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

2. ในกรณีที่ผลการประเมินผลกิจกรรมควบคุมภายใน พบวายังคงมีความเสี่ยงอันอาจเกิดจาก 
การทุจริต สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ได้ดำเนินการใหมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อลดความ
เสี่ยงอันเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบใหหมดไป 
 

3.แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รายละเอียดตามผนวก ก.) 
3.1 ฝ่ายอำนวยการ 
ประเมินดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ ของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ กระบวนงาน/งานที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ไดแ้ก 
3.1.1 ความเสี่ยงจากกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.1.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารสัญญา และการกำกับดูแลเอกชนคูสัญญา 

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารสัญญาในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  

 
 

  



 

3.2 ฝ่ายป้องกันปราบปราม 
ประเมินดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการปฏิบัติหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

กระบวนงาน/งานที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ได้แก 
  3.2.1 ความเสี่ยงจากรายงานเท็จ ผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 
 

 3.3 ฝ่ายจราจร  
ประเมินดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการปฏิบัติหน้าที่  ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

กระบวนงาน/งานที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ได้แก 
  3.3.1 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยการจราจรตามจุดที่กำหนด  พบการ
กระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร 

3.3.2 ความเสี่ยงจากพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร 
3.3.3 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิด  ที่มาชำระ 

ค่าปรับ 
 

 3.4 ฝ่ายสืบสวน 
 ประเมินดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการปฏิบัติหน้าที่  ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

กระบวนงาน/งานที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ได้แก 
 3.4.1 ความเสี่ยงจากจับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางยาเสพติดและทรัพย์สินจำนวนมาก 

3.4.2 ความเสี่ยงจากจัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เก่ียวข้องในคดี 
3.4.3 ความเสี่ยงจากการนำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี 
3.4.4 ความเสี่ยงจากข้ึนให้การเป็นผู้กล่าวหา และพยานในการพิจารณาคดีชั้นศาล 
 

 3.5 ฝ่ายสอบสวน 
ประเมินดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจหน้าที่  ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

กระบวนงาน/งานที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ได้แก 
  3.5.1 ความเสี่ยงจากพนักงานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุอุบัติเหตุ 
รถชนกันไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 

3.5.2 ความเสี่ยงจากการสอบปากคำคู่กรณีเพ่ือทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด 
3.5.3 ความเสี่ยงจากรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน 
3.5.4 ความเสี่ยงจากการส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ 
3.5.5 ความเสี่ยงจากการขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล 
 



 

 
  ประเด็นความเสี่ยง   :  การจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาวัสดุสำนักงาน 

กระบวนการ/งานที่มี 
ความเสี่ยงทุจริต 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
การควบคุมภายในเพื่อบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. กระบวน การจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ 

1. การรับสิ่งของ เงินทองหรือ 
ผลประโยชนเพ่ือเอ้ือใหเกิด 
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ 
(TOR) ใหกับผู้ประกอบการที่มี 
สวนไดส้วนเสีย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือจัดหาพัสดุ ซึ่งมผีู้แทนจากสายงาน   
อ่ืน ๆ ไมน่อยกวา 3 ราย เป็นผู้ พิจารณา
กลั่นกรองการดำเนินการกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ (TOR) และกระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ 
2.กรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ 
และกรรมการตรวจรับตองแจงการไม่มีสวน
ได ้สวนเสีย กับผู้ประกอบการที่เสนอตัวเข้า
รับการคัดเลือก 
3.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด เปิด
โอกาสใหผู้มีสวนไดเ้สียอุทธรณ์ 
คุณสมบัติเฉพาะ (TOR) 
4.กรณี เป็นกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ ที่มีมูลค่า โครงการขนาดใหญ่
กำหนดใหนำขอตกลงคุณธรรมมาบังคับใช
โดยเฉพาะการแต่งต้ังผู้ตั้งผู้สังเกตการณ์จาก
ภายนอกเขามามีสวนร่วมในกระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

1.ใหความรูให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
บทบาทการเป็นกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุ เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. 2.ใหความรู หรือทำความเขาใจกับเอกชน   
คูส่ัญญา ถึงขอบเขตการดำเนินการตาม 
ขอตกลงคุณธรรม 
3.ติดตามการปรับปรุง แนวทางการ 
ดำเนินงาน เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยง 
ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของ 
ภาครัฐ เพ่ือนำมาบังคับใชตอไป 
4.ออกมาตรการ กำหนดโทษ ทางวินัย และอาญา 
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า เป้น
ผู้กระทำผิด หรือมีส่วนรับรู้ในการกระทำความผิดใน
กระบวนการจีดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ 

 
 
 
 



 

 
  ประเด็นความเสี่ยง  :   การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ 

กระบวนการ/งานที่มี 
ความเสี่ยงทุจริต 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
การควบคุมภายในเพื่อบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. รายงานเท็จ ผลการ
ปิดสถานบริการตาม
เวลาที่กฎหมายกำหนด 

1.รายงานผลการปิดสถาน
บริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการ
เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพ่ือ
แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่
ผู้ประกอบการเสนอให้ 
   

1.แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ  
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่ง 
2.การรายงานการปิดสถานบริการ ให้มี
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประกอบการ
รายงานทุกครั้ง 

3.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม  
หัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปราม ควบคุมการ
ปฏิบัติ และทำการตรวจสอบการปิดสถาน
บริการด้วยตนเอง 
4.ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจ สุ่ม
ตรวจการปิดสถานบริการ โดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า 
 

1.หัวหน้าสายตรวจ สารวัตรเวร กำชับการปฏิบัติ
หน้าที่ ก่อนการออกปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อการป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการใช้อำนาจหน้าที่
ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือรับสินบน  ให้ผู้ปฏิบัติ
ทราบและถือเป็นแนวทางการปฏิบัติทุกผลัด ทุกวัน  
2.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันปราบปราม กำชับการปฏิบัติด้วยตนเอง 
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 4 ครั้ง และตรวจสอบบันทึกการ
กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และ
พฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับ
บัญชา และ ร่วมกันเสริมสร้าง และพัฒนาให้ใต้บังคับ
บัญชาในปกครองมีวินัย  โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี อบรม สร้างขวัญและกำลังใจ จูงใจ เพ่ือสร้างทัศนคติ 
จิตสำนึก และพฤติกรรมของใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มี
วินัย ไม่ให้ ไม่รับ และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ 
3.ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจ กำชับการปฏิบัติ
ด้วยตนเอง อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
4.ออกมาตรการ กำหนดโทษ ทางวินัย และอาญา 
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่รายงานผลการตรวจเท็จ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการณีท่ีตรวจพบ
สถานบริการ ปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่
ดำเนินการจับกุมตามอำนาจหน้าที่ 

 
 



 

 
 
  ประเด็นความเสี่ยง  :   การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร 

กระบวนการ/งานที่มี 
ความเสี่ยงทุจริต 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
การควบคุมภายในเพื่อบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จราจรขณะอำนวยการ
จราจรตามจุดที่กำหนด
พบการกระทำผิด และ
จับกุมผู้กระทำผิด
กฎหมายจราจร 
2.พนักงานสอบสวน
เปรียบเทียบปรับ
ผู้กระทำผิดกฎหมาย
จราจร 
3.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ
ปรับรับชำระค่าปรับจาก
ผู้กระทำผิดที่มาชำระ
ค่าปรับ 

1.ผู้กระทำกฎหมายจราจร
เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลก 
กับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียน
ใบสั่ง 
2.ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ
ผลประโยชน์แลกกับการ
เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ 
3.เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ
เพ่ือแลกกับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด
ที่มาชำระค่าปรับ 
 

1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับข้อสั่ง
การ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ก่อน
ปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน 
2.รองผู้กำกับการจราจร,สารวัตรจราจร 
ออกตรวจตราตามจุดอำนวยการจราจร
อย่างสม่ำเสมอ 
3.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความ
ถูกต้องตามระเบียบ 
4.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มี
ความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน 
5.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญากับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน ์
6.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำ
ผิดของเจ้าหน้าที่ 

1.หัวหน้าสายงานจราจร อบรมปล่อยแถวสายตรวจ
จราจรก่อนการออกปฏิบัติงานในทุกผลัด และต้องมี
หัวข้อการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
โดยเฉพาะการใช้อำนาจหน้าที่   ในการเรียกรับ
ผลประโยชน์ หรือรับสินบน 
2.หัวหน้าสายงานจราจร ออกสุ่มตรวจการ
ปฏิบัติงานของสายตรวจจราจร  เป็นห้วง ๆ โดยไม่
แจ้งล่วงหน้า 
3. หัวหน้าสายงานจราจร ตรวจสอบบันทึกการ
กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และ
พฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครอง
บังคับบัญชา  
4. หัวหน้าสายงานจราจร เสริมสร้าง และพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองมีวินัย  โดยการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี อบรม สร้างขวัญและกำลังใจ จูงใจ 
เพ่ือสร้างทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มีวินัย ไม่ให้ ไม่รับ และ
ต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ 
5. หัวหน้าสายงานจราจร ป้องกัน มิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองกระทำผิดวินัย ทุจริต 
หรือเรียกรับผลประโยชน์ โดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์ ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 



 

 
6.เมื่อปรากฏกรณีมีมูลว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครอง
ได้กระทำผิดวินัย หรือต้องหาว่ากระทำผิดโดยการใช้
อำนาจหน้าที่ในการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์  ต้อง
ดำเนินการทางวินัย และ ทางคดีอาญาตามกฎหมาย 
ระเบียบ โดยเฉียบขาด รวดเร็ว และเป็นธรรม 
7.ออกมาตรการ กำหนดโทษ ทางวินัย และอาญา 
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่กระทำผิดโดยเร็วทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ประเด็นความเสี่ยง   :  การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด  
กระบวนการ/งานที่มี 

ความเสี่ยงทุจริต 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 

การควบคุมภายในเพื่อบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุมเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.จับกุมตัวผู้กระทำผิด
พร้อมของกลางยาเสพ
ติดและทรัพย์สินจำนวน
มาก 
2.จัดทำบันทึกการจับ 
และเอกสาร หลักฐาน ที่
เกี่ยวข้องในคดี 
3.นำตัวผู้กระทำผิด 
พร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดี 
4.ขึ้นให้การเป็นผู้
กล่าวหา และพยาน
จับกุมในการพิจารณาคดี
ชั้นศาล 

1.ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่
ถูกดำเนินคดี 
2.ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ
รวบรวมพยานหลักฐานไม่
ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง 
3.ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้
การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย
ไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ 

1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและ
เสริมสร้างความประพฤติและวินัย
ข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ 
1212/2537 
2.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผูซ้ักถาม ผู้ทำ
บันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 
3.รองผู้กำกับการสืบสวน,สารวัตรสืบสวน
ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน 
4.ผู้กำกับการซักถามขยายผลด้วยตนเอง 
5.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือ
ตามระเบียบที่เกรายวข้อง 
6.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี 
ของสถานีตำรวจ 
7.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ  
ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจโดยตรง 

1.หัวหน้าสายงานสืบสวน อบรม กำชับ  
ผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนออกปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อ
การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะ
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ 
หรือรับสินบน 
2.หัวหน้าสายงานสืบสวน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ 
ด ูแล ผ ู ้ ใต ้บ ั งค ับบ ัญชาในปกครองขณะออก
ปฏิบัติงานเพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
และป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
3.หัวหน้าช ุดปฏิบัต ิ รายงานผลการปฏิบัต ิงาน 
ปัญหา อุปสรรค รายละเอียดที่เกี ่ยวข้อง หลังการ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ ้น เสนอหัวหน้าสายงานสืบสวน
โดยตรง 
4.หัวหน้าสายงานสืบสวน ตรวจสอบบันทึกการ
กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และ
พฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครอง
บังคับบัญชา  
5.หัวหน้าสายงานสืบสวน เสริมสร้าง และพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองมีวินัย  โดยการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี อบรม สร้างขวัญและกำลังใจ 
จูงใจ เพ่ือสร้างทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มีวินัย ไม่ให้ ไม่รับ และ
ต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ 
6.หัวหน้าสายงานสืบสวน ป้องกัน มิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองกระทำผิดวินัย ทุจริต 



 

หรือเรียกรับผลประโยชน์ โดยการเอาใจใส่ 
สังเกตการณ์ ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 
7.เมื่อปรากฏกรณีมีมูลว่าผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ปกครองได้กระทำผิดวินัย หรือต้องหาว่ากระทำผิด
โดยการใช้อำนาจหน้าที่ในการทุจริต เรียกรับ
ผลประโยชน์ ต้องดำเนินการทางวินัย และ ทาง
คดีอาญาตามกฎหมาย ระเบียบ โดยเฉียบขาด 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
8.ออกมาตรการ กำหนดโทษ ทางวินัย และอาญา 
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่กระทำผิดโดยเร็วทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ประเด็นความเสี่ยง   :  การอำนวยความยุติธรรมในกระบวนการงานสอบสวน 
กระบวนการ/งานที่มี 

ความเสี่ยงทุจริต 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 

การควบคุมภายในเพื่อบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุมเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.พนักงานสอบสวน
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
จัดทำแผนที่เกิดเหตุ
อุบัติเหตุรถชนกัน 
2.สอบปากคำคู่กรณีเพ่ือ
ทราบรายละเอียดของ
เหตุที่เกิด 
3.รวบรวม
พยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเสนอความเห็น
การสอบสวน 
4.ส่งสำนวนการ
สอบสวนต่อพนักงาน
อัยการผู้รับผิดชอบ 
5.ขึ้นให้การในฐานะ
พนักงานสอบสวนในชั้น
พิจารณาคดีชั้นศาล 

1.จัดทำแผนที่เกิดเหตุ
ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน 
2.สอบสวนไม่ครบประเด็น 
หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือ
คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน 
3.รวบรวมพยานหลักฐาน
ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน 
4.ให้การเป็นประโยชน์
ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน 

1.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี 
ลักษณะ 8 ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ 
2.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน 
   2.1.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณา
สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และ
รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น 
ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผล
ปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 
   2.2.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการ
สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดย
รับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือ
ควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพ่ือกำกับ
ดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 
   2.3.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ
ภายใน 7 วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้
ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ 

1. หัวหน้างานสอบสวนตรวจบันทึกการตรวจสำนวน
การสอบสวน ครั้งแรกภายใน ๓ วัน ทุกระยะ ๑๕ วัน 
จนเสร็จสิ้น และต้องเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน  
2. ผู้กำกับการตรวจสำนวนการสอบสวน ทุกระยะ 
๓๐ วัน จนเสร็จสิ้น ถ้าไม่เสร็จต้องเสนอผู้บังคับการ 
ภายใน ๑๐ วัน  
3. หัวหน้างานสอบสวน ประชุม อบรม พนักงาน
สอบสวน โดยมีหัวข้อการป้องกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ โดยเฉพาะการใช้อำนาจหน้าที่   ในการเรียก
รับผลประโยชน์ หรือรับสินบน 2 ครั้ง/เดือน 
4. หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบบันทึกการกวดขัน 
กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรม
ของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา  
5. หัวหน้างานสอบสวน เสริมสร้าง และพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองมีวินัย  โดยการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี อบรม สร้างขวัญและกำลังใจ จูงใจ 
เพ่ือสร้างทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของ
พนักงานสอบสวน ข้าราชการตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นผู้ที่มีวินัย ไม่ให้ ไม่รับ และต่อต้านการรับ
สินบนในทุกรูปแบบ 
6. หัวหน้างานสอบสวน ป้องกัน มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในปกครองกระทำผิดวินัย ทุจริต หรือเรียกรับ
ผลประโยชน์ โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ ขจัดเหตุ
ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 


