
 
  



คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ 

 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตำรวจและบุคลากรในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร กำหนดมาตรการ ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน
ปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้น การป้องกันการทุ จริตด้วยการ
ร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน /
โครงการ ที่วางไว้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการ ของหน่วยงานนำไปสู่ค่าดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต      
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยที่ดี นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแส 
เรื่องร้องเรียน กำกับติดตามการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนของการปฏิบัติงาน 
ดำเนินการตามกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ กำาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อ
สอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการ ด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต           
การปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ราชการ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ ร้อง ทุกข์คือ การป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุด 
และยั่งยืน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ราชการ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์คือ การป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูบนพื้นฐานของ               หลักธรรมาภิบาล 
ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืน  

 



๒.วัตถุประสงค ์ 
๒.๑ เพื ่อให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด ผู ้ม ีหน้าที ่ร ับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบ          

แนวทางการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส  
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๒ เพื่อให้มั ่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของ  
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และ กฎหมาย       
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

๒.๓ เพื ่อเป็นหลักฐานการแสดงขั ้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที ่สามารถถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่             
ผู้มาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการท างานของข้าราชการตำรวจและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และ แสดง หรือ  
เผยแพร่ให้บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการให้สามารถเข้าใจและใช่ประโยชน์จะกระบวนการที่มีอยู่ หรือ เสนอแนะ 
ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติ  

๒.๔ เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนตามหลักธรรมาภิบาล  
 

๓.บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ  
บทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ  มาตรการ 

ต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมทั้ง บูรณาการกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริต  
          ๓.๑ เสนอแนะผู ้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางชัน เกี ่ยวกับการป้องกันปร าบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของ  
หน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง         
          ๓.๒ ประสาน เร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน   
          ๓.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ      
ของข้าราชการตำรวจและบุคลากรในหน่วยงาน   
          ๓.๔ คุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม ตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
          ๓.๕ ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และคุ้มครอง  จริยธรรม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
          ๓.๖ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ การ
คุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน     
          ๓.๗ ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
๔.การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
         ๔.๑ ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ  
         ๔.๒ ทางไปรษณีย์โดยทำหนังสือร้องเรียนถึง สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ เลขที่ 25 ม.4 แขวง
คลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. 10530 
         ๔.๓ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒557-4434  
         ๔.๔ ทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๕๕๗-4434   
         ๔.๕ ทาง E-mail prachasumran.metro.police.go.th 
         ๔.๖ เว็ปไซด์ สน.ประชาสำราญ http://www.prachasumranpolice.com/ 
         ๔.๗ ทาง Facebook เพจ สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ 
         ๔.๘ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๒ ของรัฐบาล  
         ๔.๙ สายด่วน สำนักนายกรัฐมนตรี ๑๑๑๑  
         ๔.๑๐ สำนักงานจเรตำรวจ สานักงานตำรวจแห่งชาติ  
 

๐๒๙ แนวการปฏบิตักิารจดัการเรือ่งรอ้งเรียนการทุจรติ 



 
๕.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
        ๕.๑ ระบุ ชื่อ นามสกุลจริง ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
        ๕.๒ ระบุ วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
        ๕.๓ ระบุช่องทางติดต่อกลับ ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
        ๕.๔ ระบุข้อเท็จจริง พฤติการณ์ ประกอบเรื ่องร้องเรียน/เรื ่องแจ้งเบาะแส โดยปรากฏชัดเจนว่ามีมูล           
มีข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ที่ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ  
สามารถดำเนินการสอบสวนได้  
        ๕.๕ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) โดยใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ การติดต่อ และ 
การสอบสวน เป็นเรื่องลับ เป็นกรณีบุคคล อาจไม่สามารถเป็ดเผยข้อมูลการกระทำผิดได้จนกว่าคดีความจะยุติ 
๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
         ๗.๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ รับเรื่องร้องเรียน/ แจ้ง
เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         ๗.๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ เสนอผู้บังคับบัญชา        
เพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการ  
         ๗.๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลบางชัน ส่งเรื่องให้ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง  
ดำเนินการ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงข้อเท็จจริง  
         ๗.๔ ผู้บังคับบัญชา จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
         ๗.๕ กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่พบว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด ผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่อง และ  
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ ดำเนินการแจ้งผู้ร้องเรียน/ ผู้แจ้ง 
เบาะแส ภายใน ๑๕ วัน  

๐๒๙ แนวการปฏบิตักิารจดัการเรือ่งรอ้งเรียนการทุจรติ 



        ๗.๖ กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด ผู้บังคับบัญชาสั่งดำเนินการ      
ทางวินัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ ดำเนินการแจ้งผล
การ ดำเนินการแก่ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ  
๘.การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
        การรับและตรวจสอบข้อ ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการรับและ 
ติดตาม ตรวจสอบเรื ่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ มี
กำหนดการปฏิบัติ ดังนี้  
 

ลำดับ ช่องทาง เวลาทำการ ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ      มิ

ชอบ สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ 
วันเวลาราชการ ภายใน ๓-๔ วันทำการ 

๒ ทางไปรษณีย์ วันเวลาราชการ ภายใน ๓-๔ วันทำการ 
๓ ทางโทรศัพท์ วันเวลาราชการ ภายใน ๓-๔ วันทำการ 
๔ ทางโทรสาร วันเวลาราชการ ภายใน ๓-๔ วันทำการ 
๕ ทางเว็บไซต์สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ   
๖ ทาง Facebook สถานตีำรวจนครบาลประชา

สำราญ 
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แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
              สถานีตำรวจนครบาลร่มเก้า จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และเนื่องจากเป็นการดำเนินคดี     
ตามวินัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง กรุณาให้ข้อมูลด้วยความเป็นจริง ทางสถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ          
อาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านในการยืมยันและปฏิบัติให้มีความเป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมาย 

1. ชื่อ-สกุลผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส……………………………………………………………………...  

2. วันที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส…………………………………………………………………………... 

3. หมายเลขโทรศัพท์ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส…………………………………………………………. 

4. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ…………………………………………... 

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

5. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด…………………………………………………………………………….. 

สังกัด/ฝ่าย……………………………………………………………………………………………. 

6. ประเภทลักษณะความผดิ 
 กำหนดบิดเบือน ระเบียบแบบแผน โน้มน้าว ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 
 กลั่นแกล้ง บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว หรือหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
 ละเว้นการกระทำในการทีต่้องปฏิบัติ ตามเวลา สถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ยักยอกเบียดบังซ่ึงทรัพย์สิน เวลาปฏิบัติงานราชการ 
 ผลประโยชน์รว่มในกิจกรรมบางประเภทที่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ หรือ
กระทำการใด ๆ อันเป็นเท็จ 

7. พยานหลักฐาน(เช่น ภาพถ่าย บันทึกภาพเคลื่อนไหววัตถุ………………………………………… 

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

(  สำหรับเจ้าหน้าที่ ) 
      

รับเรื่อง……………………………………………………… 
 
วันที่รับเรื่อง…………………………………………………. 
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แผนผังขั้นตอนการดำเนนิการเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รอ้งเรียนทางโทรศพัท์ 

รบัเรือ่งรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

รอ้งเรียนผา่น Facebook 

รอ้งเรียนผา่นเว็บไซด์ สน.ประชาส าราญ 

รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 

ฝ่ายอำนวยการ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
รายงานความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับเร่ือง 

ยุติ ไม่ยุติ 

ยุติเร่ือง : แจ้งผู้ร้องทราบ ไม่ยุติเร่ือง : แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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