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ส่วนที่ ๑ บทนำ 

ตามคำสั่ง สถานีตำรวจเตาปูน ที ่1/2565 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยผลปรากฏมีระดับคะแนนความเสี่ยง 
Risk score อยู่ในระดับสูง(สีส้ม) 4 รายการ และระดับปานกลาง(สีชมพู) 1 รายการ เห็นควรจัดทำแบบการ
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วย
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 พ.ต.อ.       
 ( จิรพัฒน์  พรหมสิทธิการ ) 
 ผกก.สน.เตาปูน 



การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งานอํานวยการ 

สวนที่ 2 การดาํเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ตามขอสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ลงวันที่ 28เมษายน 2565 ใหจัดทาํแบบการดําเนินการเพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงการทุจริต แตละสายงาน นั้น 

ฝายอํานวยการ จัดทําประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี โดยมี 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )ดังนี้ 

1. การบันทึกรายการบัญชีไมครบถวน ไมเปนปจจุบันเจาหนาที่ไมมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2. เกิดการทุจริตในการรับและเบิกจ่ายเงิน
3. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีกำหนด
โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับอาามเสี่ยง
การทุจริต สีส้ม (สูง 20 คะแนน) เห็นควรกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหาย
ดังนี้ 

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
1. จัดทำทะเบียนคุมจ่ายเงินและสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น
2. จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้และกำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน
3. จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีการกำหนดจริยธรรมจรรยาบรรณ

ของหน่วยงานให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติ 
4. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการรับเงินและการบันทึกบัญชีให้ชัดเจน
5. จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่

กำหนด กรณีที่จำเป็นอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 



การดําเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เมื่อมีการรองเรียน ผูใตบังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผูกํากบัการสถานีตํารวจนครบาล 

เตาปูน จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยขาราชการตํารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไมใช 

งานอํานวยการจํานวน 3 คน โดยใหผูปฏิบตัิงานหรือผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ทํารายงาน 

ชี้แจงขอเท็จจริง ตอคณะกรรมการรับสอบสวน และใหคณะกรรมการ ดาํเนินกาสืบสวนใหเสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน 

และ ผูกํากับการฯ ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

พ.ต.ท.      อดินันท์ ศรีนุเสน 
( อดินันท์ ศรีนุเสน ) 
สว.อก.สน.เตาปูน 



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งานป้องกันปราบปราม 

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต แต่ละสายงาน นั้น 

ฝ่ายป้องกันปราบปราม จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการการบริหารงานสายตรวจ โดย
มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk ) ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารไม่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

จัดระบบการควบคุมข้อมูล 
4. ขาดความรู้ร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูล้ข่าวสารในการป้องกันอาชญากรรม
5. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถและขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ขาดการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงาน 
6. เครื่องมือเครื่องใช้มีจำกัด เช่น รถยนต์ น้ำมัน วิทยุสื่อสาร
7. การวางแผนที่ไม่รัดกุม ทำให้ไม่บรรลุในทางปฏิบัติ
8. ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญกับงานป้องกันปราบปรามการพิจารณาความดีความชอบไม่นำผลงาน

ด้านการป้องกันมาร่วมกัน ทำให้ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยง
การทุจริต สี่ชมพู (ปานกลางเห็นควรกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือป้องกันความเสียหายดังนี้ 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์พ้ืนที่
2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม ของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
3.นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และมาใช้ในการติดต่อสื ่อสารทั ้งในสถานีและ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และขอความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร



5. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้สายตรวจออกเยี่ยมเยียนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เสียหายในคดีต่าง ๆ
จัดให้มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ฝึกฝน เพ่ิมทักษะเพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

6. ระดมกำลังในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาความสงบให้กับประชาชน
7. จัดสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ ลดภาระการใช้จ่าย

การดําเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เมื่อมีการรองเรียน ผูใตบังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผูกาํกับการสถานีตํารวจนครบาล 

เตาปูน จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยขาราชการตํารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่

ไมใช งานปองกันปราบปรามจํานวน 3 คน โดยใหผูปฏิบัติงานหรือ รับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ 

(RISK OWNER) ทาํรายงานขี้แจงขอเท็จจริง ตอคณะกรรมการสอบสวน และใหคณะกรรมการ ดําเนินการสอบสวน

ให เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันและรายงานให ผูกํากับการฯทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

พ.ต.ท. กิตติพันธ์  แท่นตั้งเจริญชัย 
( กิตติพันธ์  แท่นตั้งเจริญชัย) 

รอง ผกก.ป.สน.เตาปูน 



 
 

 

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งานป้องกันปราบปราม 
 

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต แต่ละสายงาน นั้น 

ฝ่ายงานจราจร จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการจราจรโดยมีประเด็น
ความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )ดังนี้ 

1. ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาจราจรการแก้ไขปัญหาการสั่งการจราจรไม่
เป็นระบบในภาพรวมของการควบคุมการจราจร 

2. ขาดการรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีเกิดจากปัญหาการจราจรเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
3. จำนวนอัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับสภาพการจราจร 
4. ผู้ปฏิบัติขาดจิต สำนึกจริยธรรมและคุณธรรม 
5. ขาดการฝึกอบรมในเรื่องกฎหมายกฎกฎระเบียบข้อบังคับเท่าที่ควร 
6. ประชาชนบางส่วนมีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร 
7. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเสมอภาศในการบังคับใช้กฎหมายจราจร 
8. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรไม่มี ความรู้ในด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ แสวงหาความร่วมมือสร้าง

ความเข้าใจเพื่อให้เกิดวินัยจราจรในการเคารพกฎหมายและลดอุบัติเหตุ 
โดย พิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยง
การทุจริต สี่ส้ม (สูง 20 คะแนน) กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้ 

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา จัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจร
โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บังคับและควบคุมการจราจรให้เลือดไหลได้โดยไม่ติดขัด 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมวินัยจราจรแก่ประชาชนแสวงหาความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาจราจรจากประชาชนตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย 

3. จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง 
4. ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. จัดทำแผ่นป้ายโฆษณาแผ่นปลิ่วแผ่นพับเกี่ยวกับสถิติข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอุบัตี๋เหตุการจราจรเพื่อทุก

คนจะได้ช่วยป้องกันจัดหาจำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 



6. จัดหาคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือ ปฏิบัติตาม

กฎจราจรชวยปองกันและแกไขอุบัติเหตุฝกอบรมอาสาจราจรเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของต ำรวจ จราจร 

การดําเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เมื่อมีการรองเรียน ผูใตบังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผูกํากบัการสถานีตํารวจนครบาล 

เตาปูนจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยขาราชการตํารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไมใช งาน

จราจรจํานวน 3 คน โดยใหผูปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ทํารายงาน ชี้แจง

ขอเท็จจริง ตอคณะกรรมการสวน และใหคณะกรรมการ ดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และ ผูกํา

กับการฯทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

พ.ต.ท.       มนูน หอมละออ 
( มนูน หอมลออ ) 

รอง ผกก.จร.สน.เตาปูน 



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งานสืบสวน 

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต แต่ละสายงาน นั้น 

ฝ่ายงานสืบสวนจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการจราจรโดยมีประเด็น
ความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk ) ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางนายยังขาดความรู้  ความชำนาญประสบการณ์และขาดทักษะด้านการ
สืบสวน หาข่าว จัดเก็บวัตถุพยาน 

2. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแส
3.ขาดการจัดทำเอกสารให้เป็นระบบเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้งานได้ทันที รวดเร็ว

ตามท่ีต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน 
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบางนายไม่ให้ความสำคัญในการสีบสวนหาข่าวและหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุ

เท่าท่ีควร 
5. ขาดการประสานงานสืบสวนหาข่าวแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานอื่น ๆ เท่าท่ีควร
6. เครื่องมือเครื่องใช้มีจำกัด เช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ ์ในการ จัดเก็บวัตถุพยานรถยนต์ น้ำมัน
7.ระบบฐานข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง เช่น บุคคล รถยนต์ อาวุธปืน ไม่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์

หลากหลาย 
โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยง
การทุจริต สี่ส้ม (สูง 20 คะแนน) กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้ 

1. จัดให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้และเท่คนิคในการหาข้อมูลหลักฐานเพ่ือจะได้นำมาใช้
ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดกฎหมาย 

2. ประสานความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิด
3. ร่วมกันกำหนดแนวทางและวางแผนปฏิบัติในการควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศโดยจัดลำดับ

ความสำคัญของข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ 
4. การปรับปรุงเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันให้สามารถใช้ประโยชนท์ี่

นำมาใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดกฎหมาย 



5. เนนการประสานงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง

การดําเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เมื่อมีการรองเรียน ผูใตบังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผูกํากบัการสถานีตํารวจนครบาล 

เตาปูน จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยขาราชการตํารวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไมใช 

งานจราจรจํานวน 3 คน โดยใหผูปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) ทํารายงาน 

ชี้แจงขอเท็จจริง ตอคณะกรรมการสวน และใหคณะกรรมการ ดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้น ภายใน 30 วนั และ 

ผูกํากับการฯทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

พ.ต.ท.       สุรเดช  ฉัตรไทย 
( สุรเดช  ฉัตรไทย ) 

รอง ผกก.สส.สน.เตาปูน 



การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งานสอบสวน 

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต แต่ละสายงาน นั้น 

ฝ่ายงานสอบสวนจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการจราจรโดยมี
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk ) ดังนี้ 

1. พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานขาดขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าใน
สายงานทำกรสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไม่ทันตามเงื่อนเวลา 

2. ผู้ใช้บริการยังไม่ทราบและเข้าใจขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติ
3. พนักงานสอบสวนบางนาย ยังไม่มีความชำนาญในการสอบสวนคดีความผิดบางประเภท
4. การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ บางด้านต้องส่งหน่วยรับผิดชอบที่มีอยู่น้อย และพื้นที่อยู่ห่างไกล

ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
5. พนักงานสอบสวนไม่มีความรู้ความเข้าใจเท่าที่ควรกับ บางคดีที่ซับซ้อนและผู้กระทำผิดใช้เทคนิค

อุปกรณ์เทคโนโลยีในการกระทำความผิด 
6. ขาดเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในกระบวนการสอบสวน
โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยง
การทุจริต สี่ส้ม (สูง 20 คะแนน) กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้ 

1. ฝึกอบรมวิธีการจัดเก็บพยานหลักฐานโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
2. กำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จตาม คำสั่ง ตร. 960/2537
3. แจ้งพนักงานผู ้ปฏิบัติร ับทราบข้อบกพร่องที ่เกิดขึ ้นพร้อมจัดพนักงาน  สอบสวนผู ้มีความรู้

ความสามารถ หรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

4. ประสานงานหน่วยงานที่ทำการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้อง



การดําเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต 

เมื่อมีการรองเรียน ผูใตบังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ใหผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาล 

เตาปูน จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยขาราชการตํารวจระดับสญัญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไมใช 

งานจราจรจํานวน 3 คน โดยใหผูปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ (RISK OWNER) ทํารายงาน 

ชี้แจงขอเท็จจริง ตอคณะกรรมการสวน และใหคณะกรรมการ ดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน และ 

ผูกํากับการฯทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

พ.ต.ท.    ไมตรี  สามาอาภัตร์ 
( ไมตรี  สามาอาภัตร์ ) 

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เตาปูน 




