
สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง
การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ 2565

ส่วนที่ 1 บทนำ
         ตามคําสั่งสถานนีตำรวจพระโขนง ที่ 1/2565 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะ กรรมการดําเนินการ
ในการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน จัดทําประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยผลปรากฏ มีระดับ
คะแนนความเสี่ยง Risk score อยู่ในระดับสูง (สีส้ม) 4รายการและระดับปานกลาง(สีชมพ)1รายการเห็นควรจัด
ทําแบบการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

                                                     พันตํารวจเอก วชิรากรณ์ วงศ์บุญ
                                                                          ( วชิรากรณ์ วงศ์บุญ )

                                                                            สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 

 



สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ 2565
งานอํานวยการ

ส่วนที่ 2 การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
           ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พระโขนง ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตแต่ละสายงานนั้น
            ฝ่ายอำนวยการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการปฎิบัติงานการเงิน การบัญชี โดยมี
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต( Fraud Risk )ดังนี้
1. การบันทึกรายการบัญชีไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน
2. เกิดการทุจริตในการรับและเบิกจ่ายเงิน
3. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด
โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ 
(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีส้มสูง( 20 คะแนน) เห็นควรกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้
การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. จัดทำทะเบียนควบคุมจ่ายเงินและสอบการ ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น
2. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และกำชับให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน
3. จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีการกำหนดจริยธรรมจรรยาบรรณของหน่วย

งานให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติ
4. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการรับเงินและการบันทึกบัญชีให้ชัดเจน
5. จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการปฎิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดกรณี

ที่จำเป็นอาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

การดำเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต
เมื่อมีการร้องเรียนผู้ใต้บังคับบัญชารายงานหรือพบเห็นเหตุทุจริตให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง
จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่ไม่ใช่งาน
อำนวยการจำนวน 3 คนโดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ รับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ (RISK OWNER) ทำ
รายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวนและให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 
30 วันและรายงานให้ผู้กำกับการฯ ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

                                                                พ.ต.ต.สหรัฐ จันทร์ทาทิพย์
                                                                          (สหรัฐ จันทร์ทาทิพย์) 

                                                                      สว.อก.สน.พระโขนง



งานป้องกันปราบปราม
ส่วนที่ 2  การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
              ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พระโขนง ลงวันที่ 28 เมษายน 2565  ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต แต่ละสายงาน นั้น
ฝ่ายป้องกันปราบปราม จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการบริหารงานสายตรวจ โดยมีประเด็น
ความเสี่ยงการทุจริต( Fraud Risk ) ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ให้ความสำคัญการแลกเปลี่ยนข่าวสารไม่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดการระบบ

การควบคุมข้อมูล
4. ขาดความรู้ความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันอาชญากรรม
5. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถและขาดทักษะในการปฏิบัติงานขาดการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน
6. เครื่องมือเครื่องใช้มีจำกัด เช่น รถยนต์ น้ำมัน วิทยุสื่อสาร
7. การวางแผนที่ไม่รัดกุมทำให้ไม่บรรลุในการปฏิบัติ
8. ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสำคัญกับงานป้องกันปราบปรามการพิจารณาคดีความชอบไม่นำผลงานด้านการ

ป้องกันมาร่วมกันทำให้ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

      โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระ
ทบ(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงการ
ทุจริตสีชมพูปานกลาง (16 คะแนน) เห็นควรกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันความเสีย
หาย ดังนี้
การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ภายในพื้นที่
2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้

ปฏิบัติงาน
3. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและมาใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งในสถานีและหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และขอความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
5. ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้สายตรวจออกเยี่ยม เยียนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียหายในคดีต่างๆ จัด

ให้มีการประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานฝึกฝนเพิ่มทักษะเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
6. ระดมกำลังในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่างๆรวมทั้งการรักษาความสงบให้กับประชาชน
7. จัดสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจลดภาระการใช้จ่าย



การดำเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต
        เมื่อมีการร้องเรียนผู้ใต้บังคับบัญชารายงานหรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล
พระโขนงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่
ไม่ใช่งานป้องกันปราบปรามจำนวน 3 คนโดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ(RISK 
OWNER) ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวนและให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนให้
เสร็จสิ้นภายใน 30 วันและรายงานให้ผู้กำกับการฯทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

                                                       พ.ต.ท.กัมปนาท สงวนศักดิ์
                                                                (กัมปนาท สงวนศักดิ์)

                                                                 รอง ผกก.ป.สน.พระโขนง



สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ 2565
งานจราจร

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
          ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พระโขนง ลงวันที่ 28 เมษายน 2565  ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต แต่ละสายงาน นั้น
          ฝ่ายงานจราจรจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการปฎิบัติการจัดการจราจรโดยมีประเด็น
ความเสี่ยงการทุจริต( Fraud Risk ) ดังนี้
1. ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาการจราจรการแก้ไขปัญหาการสั่งการจราจรไม่เป็น

ระบบในภาพรวมของการควบคุมการจราจร
2. ขาดการรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกิดจากปัญหาการจราจรเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
3. จำนวนอัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับสภาพการจราจร
4. ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม
5. ขาดการฝึกอบรมในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับเท่าที่ควร
6. ประชาชนบางส่วนมีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร
7. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายจราจร
8. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรไม่มีความรู้ในด้านประชาสัมพันธ์รณรงค์แสวงหาความร่วมมือสร้างความเข้าใจ

เพื่อให้เกิดวินัยจราจรในการเคารพกฎหมายจราจรและลดอุบัติเหตุ
   โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)พิจารณาความเป็น ไปได้ที่จะเกิด
เหตกุารณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ(Impact)การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
นั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงการทุจริต สีส้ม (สูง20คะแนน) เห็นควร กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้
การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ที่ชัดเจนและเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาจัดตั้งศูนย์ควบคุมจราจรโดยนำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บังคับและควบคุมการจราจรให้เลือดไหลได้โดยไม่ติดขัด
2. ณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมวินัยจราจรแก่ประชาชนแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหาจราจรจากประชาชนตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
3. จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง
4. ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมในการปฎิบัติหน้าที่
5. จัดทำแผ่นป้ายโฆษณาแผ่นปริวแผ่นพับเกี่ยวกับสถิติข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร
6. จัดหาคู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมมือปฏิบัติตาม

กฎจราจรช่วยป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุฝึกอบรมอาสาจราจรเพื่อช่วยเหลือการปฎิบัติงานของตำรวจจราจร



การดำเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต
        เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเห็นเหตุทุจริต ให้ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาล
พระโขนง จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่
ไม่ใช่งานจราจรจำนวน 3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ(RISK OWNER) 
ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวนและให้ คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น
ภายใน 30 วันและรายงานให้ผู้กำกับการฯ ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

                                         พ.ต.ท.ประกอบ อินทร์เกตุ
                                                     (ประกอบ อินทร์เกตุ )

                                                        รอง ผกก.จร.สน.พระโขนง



สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ 2565
งานสืบสวน

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
          ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พระโขนง ลงวันที่ 28 เมษายน 2565  ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต แต่ละสายงาน นั้น
          ฝ่ายงานสืบสวน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการปฎิบัติการจัดการจราจรโดยมีประเด็น
ความเสี่ยงการทุจริต( Fraud Risk ) ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางนายังขาดความรู้ความชำนาญประสบการณ์และขาดทักษะด้านการสืบสวนหาข่าว

จัดเก็บวัตถุพยาน
2. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแส
3. ขาดการจัดทำเอกสารให้เป็นระบบเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีรวดเร็วตามที่

ต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบางนายไม่ให้ความสำคัญในการสืบสวนหาข่าวและหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุเท่าที่

ควร
5. ขาดการประสานงานสืบสวนหาข่าวแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานเป็นอื่นๆเท่าที่ควร
6. เครื่องมือเครื่องใช้มีจำกัดเช่น วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ในการจัดเก็บวัตถุพยาน รถยนต์ น้ำมัน
7. ระบบฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเช่น บุคคล รถยนต์ อาวุธปืน ไม่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์หลากหลาย

      โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)พิจารณาความเป็น ไปได้ที่จะเกิด
เหตกุารณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ(Impact)การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
นั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงการทุจริต สีส้ม (สูง20คะแนน) เห็นควร กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. จัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้และเทคนิคในการหาข้อมูลหลักฐานเพื่อจะได้นำมาใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้

กระทำผิดกฎหมาย
2. ประสานความร่วมมือกับประชาชนในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิด
3. ร่วมกันกำหนดแนวทางและวางแผนปฏิบัติในการควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศโดยจัดลำดับความสำคัญ

ของข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้
4. การปรับปรุงเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันให้สามารถใช้ประโยชน์ที่นำมา

ใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดกฎหมาย
5. เน้นการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง



การดำเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต
        เมื่อมีการร้องเรียนผู้ใต้บังคับบัญชารายงานหรือพบเห็นเหตุทุจริตให้ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาล
พระโขนง จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่
ไม่ใช่งานสืบสวนจำนวน 3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) 
ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวนและให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น
ภายใน 30 วันและรายงานให้ผู้กำกับการฯทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

                                                   พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ฝั้นมงคล
                                                             ( ณัฐวุฒิ ฝั้นมงคล )

                                                             รองผกก.สส.สน.พระโขนง



สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ 2565
งานสอบสวน

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
           ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.พระโขนง ลงวันที่ 28 เมษายน 2565  ให้จัดทำแบบการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต แต่ละสายงาน นั้น
          ฝ่ายงานสอบสวน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการปฎิบัติการจัดการจราจรโดยมี
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต( Fraud Risk ) ดังนี้
1. พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานขาดขวัญกำลังใจและความ ก้าวหน้าในสาย

งานทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไม่ทำตามเงื่อนเวลา
2. ผู้ใช้บริการยังไม่ทราบและเข้าใจขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติ
3. พนักงานสอบสวนบางนายยังไม่มีความชำนาญในการสอบสวนคดีความผิดบางประเภท
4. การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์บางด้าน ต้องส่งหน่วยรับผิดชอบที่มีอยู่น้อยและพื้นที่อยู่ห่างไกลส่งผลให้

เกิดความล่าช้า
5. ขาดเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใช้ในกระบวนการสอบสวน

     โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด(Likelihood)พิจารณาความเป็น ไปได้ที่จะเกิด
เหตกุารณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ(Impact)การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
นั้น อยู่ในระดับความเสี่ยงการทุจริต สีส้ม (สูง20คะแนน) เห็นควร กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายดังนี้
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. ฝึกอบรมวิธีการจัดเก็บพยานหลักฐานโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
2. กำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จตามคำสั่งตร.960/2537
3. แจ้งพนักงานผู้ปฏิบัติรับทราบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นพร้อมจัดพนักงานสอบสวนผู้มีความรู้ความสามารถหรือผู้

มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

4. ประสานงานหน่วยงานที่ทำการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ



การดำเนินการหากพบมูลเหตุทุจริต

       เมื่อมีการร้องเรียนผู้ใต้บังคับบัญชารายงานหรือพบเห็นเหตุทุจริตให้ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาล
พระโขนง จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับสัญญาบัตรขึ้นไปในสายงานอื่นที่
ไม่ใช่งานสอบสวนจำนวน 3 คน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ(RISK OWNER) 
ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวนและให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น
ภายใน 30 วันและรายงานให้ผู้กำกับการฯทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

                                                  

                                                   พ.ต.ท.สฤษดิ์ สิทธิ์นะศรี
                                                             ( สฤษดิ์ สิทธิ์นะศรี )

                                                             รองผกก.สอบสวน.สน.พระโขนง
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