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คู่มือการปฏิบตัิงานการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤตมิิชอบ 

สถานีตำรวจนครบาลบางย่ีเรือ 

1. หลักการและเหตุผล  

การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครอง

คุณธรรม จริยธรรมของขา้ราชการตำรวจและบุคลากรในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันปราบปราม การทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครอง

จริยธรรมบุคลากร กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปรามและสร้าง เครือข่ายในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้น การป้องกันการทุจริตด้วยการร่วมกำหนดเป้าหมาย

การ พัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/

โครงการ ที่วางไว้เพื่อมุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน

ได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เช่ือม่ัน และศรัทธา ต่อการบริหารราชการ ของหน่วยงาน

นำไป สู่ค่าดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) ของ ประเทศไทยที่ดี 

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน กำกับติดตามการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน  การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนของการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกระบวนการ

จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 กำหนดว่า  “เม่ือส่วนราชการใดได้รับการ

ติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการ ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ใน อำนาจ

หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการ

ดำเนินการให้ทราบ ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด บนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิ

บาล ซ่ึงอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ราชการ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับ เรื่องราวร้องเรียน/ ร้อง

ทุกข์คือ การป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่าง

สูงสุด  และยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถนำไปเป็น

กรอบ แนวทางการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ด้านการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

2.2 เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ของหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามขัน้ตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และ 

กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างครบถ้วนและมีประสิทธภิาพ  

2.3 เพื่อเป็นหลักฐานการแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้แก่

เจ้าหน้าที่ ผู้มาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการทำงานของข้าราชการตำรวจและบุคลากรให้มีความเป็นมือ

อาชีพ และ แสดงหรือเผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการให้สามารถเขา้ใจและใช่ประโยชน์จะ

กระบวนการที่มีอยู่ หรือเสนอแนะ ปรับปรุง กระบวนการในการปฏิบัติ  

2.4 เพื่อพทิักษ์สิทธขิองประชาชนและผู้ร้องเรียนตามหลักธรรมาภิบาล  

 

3. บทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ  

บทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ

มาตรการ ต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริต  

                  3.1 เสนอแนะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามเกี่ยวกับการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

การทุจริต ประพฤติมิชอบของหน่วยงานให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและนโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้อง  

                           3.2 ประสาน เร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  

                           3.3 ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของขา้ราชการตำรวจและบุคลากรในหน่วยงาน  

                           3.4 คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม ตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง  

                            3.5 ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ

ชอบ และคุม้ครอง จริยธรรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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                            3.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการ คุม้ครองจริยธรรมเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน  

                            3.7 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่

ได้รับมอบหมา 

 

4. แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนของ สน.บางย่ีเรือ  

ฝ่ายอำนวยการ สน.บางยี่เรือ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริต  และประพฤติมิชอบ การจัดซ้ือจัดจ้าง และการให้บริการต่างๆ ของข้าราชการตำรวจ      

สน.บางยี่เรือ โดยครอบคลุมการบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ   ของ สน.บางยี่เรือ เพื่อให้ข้าราชการ

ตำรวจ สน.บางยี่เรือ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของ ขา้ราชการ

ตำรวจ สน.บางยี่เรือ สามารถดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เพื่อให้การ จัดการเรื่องร้องเรียนของ สน.บางยี่เรือ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้

ร้องเรียนได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  

1. คำจำกัดความ  

            ข้อร้องเรียน มีความหมายคลอบคลุมถึง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำ

ชมเชย/การสอบถาม หรือร้องขอขอ้มูล  

                       ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป,องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน,ผู้รับบริการ,ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่ติดต่อ กับ สน.บางยี่เรือ ผ่านช่องทางต่างๆ  

          2. ประเภทข้อร้องเรียน  

          2.1. ขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง ขอ้สงสัยในด้านการ

ปฏิบัติงานที่มีการ ฝ่าฝืนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามขัน้ตอน หรือมีการใช้

อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ต้องการให้ ผู้ปฏิบัติงานช้ีแจงตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือแก้ ไขการ

ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและชัดเจน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

                    2.2. ขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง หมายถึง ความไม่พอใจด้านการ

จัดซ้ือจัดจ้าง  ต้องการให้ผู้ให้บริการช้ีแจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการปฏิบัติงานด้านจัดซ้ือ

จัดจ้างให้ถูกต้องและชัดเจน โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  

                     2.3. ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พอใจด้านการให้บริการวิชาการ 

ต้องการให้ผู้ให้บริการ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการ ความ
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ล่าช้า ขอ้ผิดพลาดในการให้บริการ การเลือก ปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้คำพูด การดูแลต้อนรับ การ

ควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

                      2.4. ข้อร้องเรียนประเภทอื่นๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงพอใจในด้านอื่นๆ ที่ผู้ร้องเรียน 

ประสงค์ให้ สน.บางยี่เรือ  แก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องและโปร่งใส 

 

    5. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน   

  5.1. กล่องรับข้อคดิเห็น/ขอ้ร้องเรียน ณ ฝ่ายอํานวยการ ช้ัน 2 สน.บางยี่เรือ  

                      5.2. การร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ โดยการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม

แจ้งขอ้ร้องเรียน  ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สน.บางยี่เรือ 

                      5.3. การร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฏิบัติงาน  

                       5.4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : bangyeeruae.police@gmail.com 

                       5.5. จดหมายถึง ผกก.สน.บางยี่เรือ  

                       5.6. Facebook สน.บางยี่เรือ 

                       5.7. ทางเว็บไซต์ สน.บางยี่เรือ https://bangyeeruaemetropolice.go.th/  

                       5.8. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 112 ของรัฐบาล  

                       5.9. สายด่วน สํานักนายกรัฐมนตรี 1111  

                       5.10. สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

6. หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

             6.1 ระบุ ช่ือ นามสกุลจริง ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  

                        6.2 ระบุ วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

                        6.3 ระบุช่องทางติดต่อกลับ ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  

                        6.4 ระบุข้อเท็จจริง พฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส โดย

ปรากฏชัดเจนว่ามีมูล  มีข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงาน ที่ชัดแจ้งเพยีงพอ  ที่จะสามารถด าเนินการสอบสวนได้  

                        6.5 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) โดยใช้ถ้อยค าหรือขอ้ความ

ที่สุภาพ การติดต่อ และการสอบสวน เป็นเรื่องลับ เป็นกรณีบุคคล อาจไม่สามารถเป็ดเผยขอ้มูลการ

กระท าผิด ได้จนกว่าคดีความจะยุติ 
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7. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  

                        7.1. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กำหนดให้  

                        7.2. เม่ือได้รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายอำนวยการจะดำเนินการพิจารณาแยกประเภท

ของเรื่องร้องเรียน  และขอ้เสนอแนะ  

                        7.3. ฝ่ายอำนวยการ ส่งเรื่องร้องเรียน ขอ้คดิเห็น/ข้อเสนอแนะ ไปยังฝ่ายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องเพื่อพจิารณา ดำเนินการโดยเร็ว  

                        7.4. เม่ือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น/

ขอ้เสนอแนะ  เสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผลการดำเนินงานไปยังผู้รับเรื่องร้องเรียน  

                       7.5. ฝ่ายอำนวยการ รวบรวมขอ้มูลเสนอต่อ ผกก.สน.บางยี่เรือ  

8. การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน  

                        8.1. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กำหนดให้ โดยการให้ผู้ร้องเรียน

ทำการบันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ได้แก่ ช่ือผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือ

หน่วยงาน หรือช่ือผู้ถูกร้องเรียน และเหตุที่ ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารที่กำหนด เพื่อประโยชน์ใน

การแจ้ง ผลการดำเนินการกลับไปให้ผู้ร้องเรียนทราบ แต่หากผู้ ร้องประสงค์ที่จะปกปิดช่ือผู้ร้อง

สามารถที่จะระบุไวใ้นแบบฟอร์ม ซ่ึง สน.บางยี่เรือ จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด  

                        8.2. เม่ือได้รับข้อร้องเรียนฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกระบวนการ

จัดการเรื่องร้องเรียนตาม ขัน้ตอนต่างๆ ทันที 
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แบบแจ้งข้อร้องเรียน สน.บางย่ีเรือ 

วันที่.................เดือน................................พ.ศ. ….................…  

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

เรียน ผกก.สน.บางย่ีเรือ  

ข้าพเจ้าชื่อ...............................................................นามสกุล............................... ....................................... .. อยู่

บ้านเลขที่  ................. ห มู่ที่…….…… ถนน..............................ตําบล/แขว ง...............................อําเภอ/เขต

....................... จั งหวัด ................................... รหั ส ไปรษณี ย์ ...................... .......................โท รศั พ ท์

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ข อ ร้ อ ง เ รี ย น  น า ย /น า ง /น า ง ส า ว / อ่ื น ๆ 

(ร ะ บุ )… … … … … … … … … … … … … … .... .. .… … … … ...ต ำ แ ห น่ ง .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ฝ่ า ย ง า น 

.................................................................................ได้กระทำการเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือ ฝ่าฝืนไม่

ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องในกระบวนการ โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริง ดังนี้ 

……………………………………........…...............………………………………………………………………………………………………...………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………….................……………………  พร้อมนี้ 

ข้าพเจา้ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ  

(1)..................................................................................... ........................................จำนวน .......................... แผ่น 

(2).............................................................................................................................จํานวน .......................... แผ่น 

(3)...........................................................................................................................จํานวน ............................ แผ่น  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ย่ืนร้องเรียนต่อ ผกก.สน .บางย่ีเรือ เป็นความจริงทุกประการ และขอ 

รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่ง

ทำให้ ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน จึงเรียนมา

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจา้ต่อไป  

                                        

                                                      ขอแสดงความนับถือ  

 

                                                           (ลงชื่อ)                                    ผู้ร้องเรียน  

 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ( ) ด้วยตนเอง ( ) อินเทอร์เน็ต ( ) จดหมาย ( ) อ่ืนๆ ได้แก่   

บันทึกเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

                                                          

                                                           (ลงชื่อ)                                  เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน  

                                                                    (                                  )  

                                                           ตําแหน่ง..........................................  

                                                           วันที่.........เดือน................. พ.ศ. ......... 



กรณีมีมูล ตัง้

คณะกรรมการ สอบสวน

วนิัยร้ายแรง / ไม่ร้ายแรง 

รายงาน ผกกฯ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง    

รายงานผลให้ผู้ร้อง 

ทราบ ภายใน 10 วัน 

นับจากทราบ มติคกก. 

 

ผกก.สน.บางยี่เรือ ออกคาสัง่สัง่ ให้

เป็นไปตาม มติคณะกรรมการ  

 

รายงาน ผกกฯ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อพจิารณา 

 

กรณไีม่มีมูล 

 

เสนอ ผกก.สน.บาง

ยี่เรือ 

ผ่านฝ่าย อก. 

กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน สน.บางย่ีเรือ 

เม่ือได้รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตาม

ขัน้ตอนต่างๆ สรุปเป็นตารางแสดงการบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้  

 

เรือ่งร้องเรียนจาก 

ภายใน/ภายนอก 

                                                              

ฝ่ายอำนวยการ สน.บางยี่เรือ 

พจิารณาคัดแยกประเภทเรื่อง 

                                                              

กรณ ีการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

เสนอตัง้คณะกรรมการสืบสวนข้อเทจ็จรงิ 

                                                               

    ให้ยุติเรื่อง                     คณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจรงิ ดำเนินการ                                                           

                                                             

                                  
                                         คณะกรรมการสอบสวนวนิัย ร้ายแรง  

                                         ดำเนนิการสอบสวนภายใน 270 วัน 

 

                                               เสนอลงโทษ หรือ ยุติเรื่อง  

 

 

                                      

 

 

รายงานความ 

คบืหน้าให้ผู้ร้อง 

ทราบภายใน 15 วนั 

นับจากวนัรับเรื่อง 



 

 

 

 



 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

เรื่อง มาตรการป้องกนัผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 

************************************** 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ 

หรือ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

โดยม่ังเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

ตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองดูแลผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งจากผลของการให้ข้อมูล

หรือเป็นพยาน หรือถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน หรือ

ขา้ราชการตำรวจในสังกัด  สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ จึงขอประกาศมาตรการคุม้ครองดูแลแกผู้่ที่

ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งกรณีมีการร้องเรียน ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้  

              1. มาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั้นแกล้งจากผลของการให้

ขอ้มูลหรือเป็นพยาน หรือถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

หรือขา้ราชการตำรวจ ในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  

                                   1.1 กรณีบัตรสนเท่ห์ไม่ลงช่ือ ที่อยู่ ตำแหน่ง ไม่รับไว้พิจารณา เวน้แต่มี

การระบุหลักฐานปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น  

                                   1.2 กรณีร้องเรียนโดยระบุ ช่ือ ตำแหน่ง ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เม่ือ

ผู้บังคับบัญชาได้รับร้องเรียน ให้ถือเป็นความลับทางราชการ แล้วส่งสำเนาโดยปิดช่ือผู้ร้องเรียนให้

ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษทำการสืบสวน ทางลับว่ามีมูล ความจริงหรือไม่เพยีงใด  

                                          (ก) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ยุติเรื่องแล้ว

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องทราบ กรณีผู้ร้องเรียนเป็นขา้ราชการตำรวจในสังกัดนำความเท็จ

มาร้องเรียน ให้ดำเนินการทางวนิัย หากเป็นขา้ราชการต่างสังกัดให้รายงานขอ้เท็จให้ผู้บังคับบัญชาต้น

สังกัดของผู้ร้องเรียนทราบ เพื่อใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควรต่อไป กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก

และผู้ถูกคุกคามหรือผู้ถูกร้องเรียนมีความประสงค์ดำเนินคดีอาญาให้งานสอบสวน สถานีตำรวจนคร

บาลบางยี่เรือ ดำเนินการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ถูกคุกคามหรือผู้ถูก

ร้องเรียน เพื่อมิให้มีการกลั่นแกล้งกัน  



                                          (ข) กรณีเป็นความผิดทางกฎหมาย ให้ดำเนินคดีทางอาญา หาก

ปรากฏว่ามีมูลความจริง เป็นความผิดทาง วนิัยให้ดำเนินการสอบสวน หรือตั้งกรรมการสอบสวนตาม

ระเบียบฯ  

                    1.3 ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง

พยานบุคคลที่ให้ข้อมูลในการ สืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมซ่ึงอาจ

เนื่องมาจากการร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล นั้น  

2. มาตรการป้องกันภัยผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต  

                              2.1 เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับแจ้งในเบื้องต้น ให้ถือเป็นความลับทางราชการ ให้

ปกปิดมิให้มีการเปิดเผย ช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอย่าง อื่นที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้ว

ดำเนินการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงหรือไม่ เพยีงใด  

                             2.2 ในการดำเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง หาก

ปรากฎว่าผู้แจ้งเบาะแสเป็น ขา้ราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ข้าราชการต่าง

สังกัดหรือบุคคลภายนอกได้ให้ข้อเท็จจริงที่เป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างยิ่ง ผู้แจ้งพึงมีสิทธิได้รับ

สิทธปิระโยชน์ตอบแทนตามสมควร เช่น ความชอบ หรือประกาศเกียรติคุณแล้วแต่กรณีเป็นการพเิศษ 

หากปรากฏภายหลังว่าผู้แจ้งเบาะแสได้แจ้งขอ้ความอันเป็นเท็จหากเป็นขา้ราชการ ตำรวจในสังกัดให้

ดำเนินการทางวนิัย หากเป็นขา้ราชการต่างสังกัดให้รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้แจ้งเบาะแสทราบ เพื่อ

ใช้ ดุลพินิจสั่งการตามสมควร หากเป็นบุคคลภายนอกและผู้เสียหายมีความประสงค์ดำเนินคดีทาง

อาญาให้งานสอบสวน  สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้

คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้เสียหาย  

 3. มาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้ง กรณี มีการร้องเรียนผ่านสื่อ

ต่างๆ เช่น  โทรทัศน์วทิยุ หนังสือพมิพ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social 

Media) ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  

                   3.1 กรณีผู้ร้องเรียนไม่ระบุช่ือ ที่อยู่ ไม่รับไวพ้ิจารณา เว้นแต่มีพยานหลักฐาน

ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ี พยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น  

                             3.2 กรณีผู้ร้องเรียนระบุช่ือ ที่อยู่ ให้รายงานตามลำดับขั้นถึงผู้บังคับบัญชา 

และให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการสืบสวนหรือพจิารณาในเบือ้งต้นว่ากรณดีังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

กระทำผิดวินัยหรือไม่  (ก) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ยุติเรื่องแล้วรายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบ  (ข) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หากเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิด

วนิัยไม่ร้ายแรงให้ ดำเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร หากเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำ



ผิดวินัยร้ายแรงให้ตั้งกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเป็นความผิดทาง

กฎหมาย ให้ดำเนินคดีทางอาญา  

                  3.3 กรณีผู้ร้องเรียนเป็นขา้ราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลบางยี่

เรือ นำความเห็นมาร้องเรียน ให้ดำเนินการทางวินัย หากเป็นขา้ราชการต่างสังกัดให้รายงานขอ้เท็จให้

ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ เพื่อใช้ดุลพินิจตาม สมควร หากเป็นบุคคลภายนอกและผู้ถูกร้องเรียน

ต้องดำเนินคดีอาญาให้งานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้าน

กฎหมาย ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ถูกคุมคามหรือผู้ถูกร้องเรียน เพื่อมิให้มีการกลั่น แกล้ง  

                            3.4 กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อทางราชการ ผู้

ร้องพึงมีสิทธิได้รับประโยชน์ ตอบแทนความสมควร เช่น ความชอบหรือประกาศเกียรติคุณ แล้วแต่

กรณีเป็นการพเิศษ 

                           3.5 กรณีการสอบสวนถึงที่สุด ปรากฏว่าผู้ถูกคุมคามหรือถูกกลั่นแกล้งทาง

เสื่อมได้กระทำผิด ตามที่ถูก กล่าวหา ให้ผู้นั้นแจ้งเป็นหนังสือขอให้บรรณาธกิารเจ้าของรายการ หรือผู้

ที่เกี่ยวข้องกับสื่อๆนั้น ลงพมิพ์หรือกระทำการ ใดๆ ซ่ึงแก้หรือปฏิเสธเรื่องนั้น โดยการแก้หรือลงพิมพ์

เรื่องดังกล่าว ให้ดำเนินการทันทีเม่ือได้รับหนังสือหากไม่ดำเนินการ  ผู้ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งมี

สิทธดิำเนินการทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป  

                                  

                             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

                                      ประกาศ ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566  

                            

 

                                            พันตำรวจเอก   

                                                                ( ธนา มะลิงาม )  

                                                  ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

************************** 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหทุกภาคสวนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ

หรือแนวทาง ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนร่วมจากทุกภาคสวนในการ

ตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

เพื่อใหสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการจัดการ

เรื่องรองเรียน การจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการตำรวจและบุคลากรในหน่วยงาน จึงกำหนด

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการ จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ

ตำรวจและบุคลากรในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ดังนี้  

1.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน   

               1.1. กล่องรับข้อคดิเห็น/ขอ้ร้องเรียน ณ ฝ่ายอํานวยการ ช้ัน 3 สถานีตำรวจนคร

บาลบางยี่เรือ  

                         1.2. การร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ โดยการกรอกขอ้มูลแบบฟอร์ม

แจ้งขอ้ ร้องเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  

                         1.3. การร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ณ จุด

ปฏิบัติงาน  

                         1.4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: bangyeeruae.police@gmail.com 

                         1.5. จดหมายถึง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  

                         1.6. Facebook สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  

                         1.7. ทางเว็บไซต์ สน.บางยี่เรือ  https://bangyeeruaemetropolice.go.th/ 

                         1.8. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 112 ของรัฐบาล  

                         1.9. สายด่วน สำนักนายกรัฐมนตรี 1111  

                        1.10. สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 

 



2.กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  

                      ๒.๑ เจาหนาที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องและเขาระบบสารบัญ  

                      ๒.๒ เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา 

                      ๒.๓ ส่งเรื่องถึงฝ่ายที่เกี่ยวของ  

                      ๒.๔ จัดตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  

                      ๒.๕ ดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาวากระทำผิดใหสั่งยุติ

เรือ่งและแจง ผู้รองเรียนทราบกรณีมีมูลวากระทำผิดให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ  

3. การกำกับติดตามและรายงานสรุปผล  

                  สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ รายงานผลการตรวจสอบกลั่นกรอง และความ

คบืหนาการตรวจสอบขอเท็จ จริงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ

ตำรวจและบุคลากรในหน่วยงานแกผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวของภายในวันที่ ๒๕ ของทุก

เดือน  

                                 

                                          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

                                               ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566  

 

                                                        พันตำรวจเอก   

                                                                           ( ธนา มะลิงาม )  

                                                           ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 


