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ค าน า 
 

  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถานีต ารวจนครบาล
บางโพงพางฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
น ากลยุทธ์ไปสู่การ ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวาง ไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส า คัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบจากทุกช่องทางการร้องเรียน 
   คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถานีต ารวจนคร
บาลบางโพงพางฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นโดยยึดตามแนวทางตามหนังสือ  ตร. ท่ี 0013.151/1637  ลงวันท่ี 
21 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนข้าราชการต ารวจ 
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ และประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่องให้
ใช้แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน   ลงวันท่ี 18 มกราคม 2554
จึงหวังว่า จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
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1. บทน า 
   
  การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน มีความส าคัญส าหรับส่วนราชการ
หน่วยงานต่าง ๆ มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะในการบริหารราชการ หรือการให้บริการของส่วนราชการ 
นั้น ผลงานจะเป็นส่ิงท่ีพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องทุกข์ ร้องเรียน สามารถเป็น
เครื่องช้ีวัดได้อย่างหนึ่ง สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง เป็นส่วนราชการท่ีรับผิดชอบงานโดยมีบทบาท และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การปฏิบัติหน้าท่ี
อาจเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนก็ได้ ดังนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียนจึงเป็นงานท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ท่ีจะต้องมีการก าหนดวางแนวทา
เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมท้ังเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และผู้ถูก
ร้องเรียน ได้รับความคุ้มครองอันจะท าให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจริยธรรม 
เพื่อแจกแจงรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบัติไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ สามารถพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้วยความเป็นธรรม 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 
  วัตถุประสงค์ในการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง มีดังนี้ 
  1. เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้มี
การปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียนและด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  2. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ รวมท้ังแสดง
หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ 
  3. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถก ากับ ติดตาม การด าเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกขั้นตอน 
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3. ประเภทการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

 
  
 1. ทุจริตต่อหน้าที่  
   ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือปฏิบัติ หรือละเว้น การ
ปฏิบัติอย่างใด ในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น 
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 2. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ   
  ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังหรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือใช้อ านาจหน้าท่ีไปในทางมิชอบ เช่น ท าร้ายผู้ต้องหา เป็นพนักงานสอบสวนไม่รับคดี เป็น
พนักงานสอบสวนสอบสวนบิดเบือนคดี กล่ันแกล้ง จับกุม ข่มขู่ คุกคาม ยัดเยียดข้อหา 
 3. ประพฤติตนไม่สมควร  
  ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบ แบบแผน วินัยของข้าราชการต ารวจ เช่น เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
ปัญหาชู้สาว ละท้ิงหน้าท่ี แต่งเครื่องแบบไม่ถูกต้อง มีลักษณะดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 4. ไม่บริการประชาชน   
  ไม่ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย เช่น ใช้กริยา วาจาไม่สุภาพ ไม่ให้ค าแนะน าหรือไม่ให้ค าปรึกษาหรือค าช้ีแจงตามสมควร 
 5. ขอความเป็นธรรม   
  การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ไม่เป็นกลาง ไม่ให้ความเป็นธรรมในการด าเนินการ เช่นมี
ส่วนได้เสียในคดีท่ีรับผิดชอบ ไม่เร่งรัดด าเนินคดีหรือเร่งรัดติดตามจับกุมผู้ต้องหา หรือขอเปล่ียนตัวพนักงาน
สอบสวน 
 6. ขอความช่วยเหลือ 
  เป็นกรณีประชาชนไม่ได้กล่าวหาข้าราชการต ารวจ แต่เป็นการร้องขอให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้า
ไปด าเนินการช่วยเหลือ หรือประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอื่น ๆ 
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 7. แจ้งเบาะแส /แนะน า 
  แจ้งข้อมูลการกระท าผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด การพนัน สถานบริการ การแข่งรถ ปัญหา
การจราจร เงินกู้นอกระบบ ค้ามนุษย์ หรือค าแนะน าให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าไปด าเนินการ เช่น ให้ติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร 
 8.  บัตรสนเท่ห์ 
  กรณีร้องเรียนข้าราชการต ารวจว่ากระท าผิดวินัย โดยไม่ระบุช่ือผู้ร้องอย่างชัดเจน 
  
4. ช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียน 
  
 ประชาชนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  4.1. กล่องรับข้อคิดเห็น/ขอ้ร้องเรียน ณ บริเวณ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
  4.2. การร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ โดยการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มแจ้งข้อ  
                            ร้องเรียน ณ.จุดบริการประชาชน ของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
  4.3. การร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ณ จุดปฏิบัติงาน 
  4.4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: pongpang.gs@gmail.com 
  4.5. ท าเป็นหนังสือ ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ ถึง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง     
                               ท่ีอยู่ 505 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  4.6. ทาง เพจ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง              
                   https://www.facebook.com/bangpongpangpolice 
  4.7. ทางเว็บไชต์ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง       
                     https://www.bangpongpangpolicestation.com/index.html 
  4.8. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 112 ของรัฐบาล 
  4.9. สายด่วน ส านักนายกรัฐมนตรี 1111 
  4.10.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานจเรต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  
5. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  
 5.1. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางท่ีก าหนด โดยให้ผู้ร้องเรียนท าการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการร้องเรียน ได้แก่ ช่ือผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือหน่วยงาน หรือช่ือผู้ถูกร้องเรียน 
และเหตุท่ีร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารท่ีก าหนด เพื่อประโยชน์ในการแจ้ง ผลการด าเนินการกลับไปให้ผู้
ร้องเรียนทราบ แต่หากผู้ร้องประสงค์ท่ีจะปกปิดช่ือผู้ร้องสามารถท่ีจะระบุไว้ในแบบฟอร์ม ซึ่ง สถานีต ารวจ
นครบาลบางโพงพาง จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 
 5.2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการจะด าเนินการพิจารณาแยกประเภทของเรื่องร้องเรียน 
และข้อเสนอแนะ ท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามข้ันตอนต่างๆ ทันที 
 5.3. ฝ่ายอ านวยการ ส่งเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ไปยังฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาด าเนินการโดยเร็ว 
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 5.4. เมื่อฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้แจ้งผลการด าเนินงานไปยังผู้รับเรื่องร้องเรียน 
 5.5. ฝ่ายอ านวยการ รวบรวมข้อมูลเสนอต่อ ผู้ก ากับการ หัวหน้าสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
   
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  
 1. ผู้รับเรื่องร้องเรียนได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ จะต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการวินิจฉัยเรื่อง
ร้องเรียน ภายใน 3 วันท าการ 
 2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน จะต้องพิจารณาและสรุปผลเรื่องร้องเรียนภายใน 30 วัน 
ท าการ นับถัดจากวันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน 
 
  
การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
  
 การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
  1. กรณีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนท าเป็นหนังสือ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง จะแจ้งเป็น
หนังสือ ให้ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนทราบ 
  2. กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางจะแจ้งผลผ่านอีเมล์ หรือเป็น
หนังสือ ก็ได้ 
  3. ผู้ร้องเรียนสามารถสอบถามความคืบหน้าได้ทุกช่องทางของการติดต่อสถานีต ารวจนคร
บาลบางโพงพาง 
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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
  
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการ ด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามข้ันตอนต่างๆ
สรุปเป็นตารางแสดงการบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี ้
 
 
 

 

 

 

    

 

เร่ืองร้องเรียนจาก
ภายใน/ภายนอก 

ฝ่ายอ านวยการ พิจารณาคัดแยก
ประเภทเรื่อง 

กรณี การทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอ
ต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ด าเนินการ 

คณะกรรมการสอบสวนวินัย ร้ายแรง 
ดาเนินการสอบสวนภายใน 271

ภายใน 270วัน 

เสนอลงโทษ หรือ ยุติเร่ือง 

รายงาน ผู้ก ากับการ หัวหน้าสถานี
ต ารวจและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ผู้ก ากับการ หัวหน้าสถานี
ต ารวจ ออกค าสั่ง ให้เป็นไป

รายงานผลให้ผู้ร้องทราบ 
ภายใน 10 วันนับจากทราบ 

มติคณะกรรมการ 

รายงาน ผู้ก ากับการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เสนอ ผู้ก ากับการ
หัวหน้าสถานี  

กรณีไม่มีมูล ให้ยุติเร่ือง 

รายงานความคืบหน้า
ให้ผู้ร้องทราบภายใน 
15 วันนับจากวัน    

รับเร่ือง 

กรณีมีมูล               
ต้ังคณะกรรมการ 

สอบสวนวินัยร้ายแรง/
ไม่ร้ายแรง 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลา 

การรบัเรื่อง ร้องทกุข์ ร้องเรียนจากประชาชน 
 สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างถึง  ประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่องให้ใช้แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อบริการประชาชน   ลงวันท่ี 18 มกราคม 2554 

 

เร่ืองร้องเรียนจากประชาชน 
   - ด้วยตนเอง 
   - จากหน่วยงานอื่น 
   - ไปรษณีย์ 

รับเร่ือง /คัดแยกงาน/ลงรับ/ 

บันทึกคุมสารบบ ( 1 ช่ัวโมง) 

ประมวลค าร้องเสนอผู้บังคับบัญชา และ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ (3 วัน ) 

( 3 วัน) 

ผู้รับผิดขอบตรวจสอบตามอ านาจ
หน้าที่ /ตรวจสอบข้อเท็จจริง//แจ้ง
ผลผู้ร้องทราบ( ภายใน 30 วัน) 
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แบบแจ้งข้อร้องเรียน สน.บางโพงพาง 

   วันท่ี..............................เดือน....................................พ.ศ................... 

 เรื่อง ร้องเรียน............................................................... 

 เรียน ผกก.สน.บางโพงพาง 

  ข้าพเจ้าช่ือ...............................................................นามสกุล................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี ................หมู่ท่ี……………ถนน......................................................ต าบล/แขวง................................  
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์.......................  
ขอร้องเรียน นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………...ต าแหน่ง................................. 
 ฝ่ายงาน.........................................................................ได้กระท าการเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องในกระบวนการ โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริง 
ดังนี…้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ 
(1)............................................................................................................จ านวน.....................................แผ่น 
(2)............................................................................................................จ านวน................................. ...แผ่น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงท่ีได้ยื่นร้องเรียนต่อ ผกก.สน.บางโพงพาง เป็นความจริงทุกประการ 
และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นท้ังหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการน าความเท็จมาร้องเรียน
ต่อเจ้าหน้าท่ี ซึ่งท าให้ ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อ
เจ้าพนักงาน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป  

       ขอแสดงความนับถือ  

     (ลงช่ือ)………………………………………………............ผู้ร้องเรียน  

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ( ) ด้วยตนเอง ( ) อินเทอร์เน็ต ( ) จดหมาย ( ) อื่นๆ ได้แก่ บันทึก
เพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

    (ลงช่ือ).........................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่องร้องเรียน 
             (........................................................)  

               ต าแหน่ง........................................................ 

      วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ.......... 
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ภาคผนวก 

1. ประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่องให้ใช้แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อบริการประชาชน   ลงวันท่ี 18 มกราคม 2554 กระบวนงานท่ี 7 และกระบวนการงานท่ี 8

 


