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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาทาง

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

ของตำารวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์	 โดยมีการศึกษา

เปรียบเทียบรูปแบบองค์กรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

ของตำารวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์ในประเทศและ 

ต่างประเทศ	คือ	ประเทศอังกฤษ	ประเทศฝรั่งเศส	และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เพื่อเสนอมาตรการทางกฎหมาย

ที่เป็นแนวทางในการจัดตั้งองค์กรตรวจสอบการปฏิบัติ

หนา้ทีข่องตำารวจโดยการรบัเรือ่งรอ้งทกุข	์ในประเทศไทย	

ทีม่คีวามเปน็อสิระ	และเหมาะสม	ทีจ่ะทำาใหอ้งคก์รตำารวจ

สามารถปฎิบัติงานในการอำานวยความยุติธรรมให้แก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีความเสมอภาค

และเท่าเทียมกัน

จากการศึกษาพบว่า	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ได้มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ

ไว้เป็นการเฉพาะ	แต่มีในลักษณะที่เป็นหน่วยงานภายใน

ที่มาตรวจสอบเท่านั้น	 ไม่มีลักษณะเป็นหน่วยงานที่มา

ตรวจสอบจากภายนอกเป็นการเฉพาะ	ทั้งนี้	 กลไกการ

ตรวจสอบด้วยองค์กรภายในมี	2	ลักษณะ	คือ	สำานักงาน

จเรตำารวจและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ

บริหารงานตำารวจ	 โดยต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	ซึ่งเป็นการ

สร้างกลไกในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส	 เป็นธรรม	

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอ	

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร

งานตำารวจ	มีอยู่	 3	ระดับ	คือ	 ในระดับกรุงเทพมหานคร	

ระดับจังหวัด	 และระดับสถานีตำารวจ	มีหน้าที่เพียงแค่ 

ให้คำาปรึกษาในการกำาหนดนโยบาย	รับคำาร้องเรียน	และ

กำาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ	 เท่านั้นไปยังคณะกรรมการ

นโยบายตำารวจแห่งชาติ	 ซึ่งไม่สามารถดำาเนินการตรวจ

สอบในการรับเรื่องร้องเรียนและดำาเนินการได้อย่าง 

เด็ดขาดแท้จริง		 ผลการศึกษาพบว่า	 การจัดตั้งองค์กร

และระบบการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ 

มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง	ที่จะเป็นการบรรเทาสภาพปัญหา

ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำา

ที่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำารวจบางส่วนที่ปฏิบัติ 

ไม่เป็นธรรม	 ใช้อำานาจโดยมิชอบและบางกรณีได้ละเมิด

สทิธเิสรภีาพของประชาชน	รวมทัง้เพือ่เปน็การสรา้งความ

เชื่อมั่นให้กับประชาชน	ดังนั้น	 เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งใน

การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	

โดยมีกลไกการตรวจสอบในรูปแบบของคณะกรรมการ

อิสระรับเรื่องร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	 

ทีไ่มอ่ยูภ่ายใตก้ารกำากบัดแูลของสำานกังานตำารวจแหง่ชาต	ิ

แต่จะปฏิบัติงานคู่ขนานและเชื่อมต่อกับสำานักงานตำารวจ

แหง่ชาต	ิจงึเหน็สมควรจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาเรือ่ง

ร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	ที่มีลักษณะเป็น

หนว่ยงานอสิระไมอ่ยูภ่ายใตก้ารกำากบัดแูลของสำานกังาน

ตำารวจแห่งชาติ	 และมีกรรมการที่ทำางานเต็มเวลาและ

เป็นอิสระ	 โดยมีอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญในการบรรเทาทุกข์

ของบุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือได้รับผลก

ระทบจากการกระทำาของข้าราชการตำารวจ	 โดยผลการ

วนิจิฉยัของคณะกรรมการจะมผีลผกูพนัสำานกังานตำารวจ
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แห่งชาติ	 ที่รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการนโยบาย

ตำารวจแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป	ประกอบกับมี

สำานักงานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ

ตำารวจ	และมีเลขาธิการที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	

เป็นฝ่ายเลขานุการ	

1. บทนำา

 สำานักงานตำารวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

ที่มีภารกิจและอำานาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ

ดา้นความมัน่คงภายใน	ดว้ยการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

และจัดระเบียบของสังคม	 โดยดำาเนินการบังคับให้เป็น

ไปตามกฎหมายอย่างมีความเสมอภาคและเป็นธรรม	

ซึ่งเป็นภารกิจในการอำานวยความยุติธรรมตามหลัก

นิติธรรม	(Rule	of	Law)	แก่ประชาชน	และองค์กรตำารวจ

ยังเปรียบเสมือนเป็นต้นธารของกระบวนการยุติธรรม	 

ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความคาดหวังของ

สังคมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ดังนั้น	องค์กร

ตำารวจหรือสำานักงานตำารวจแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงาน 

ที่สำาคัญอย่างยิ่งทั้งในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของการ

รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในสงัคม	และหนว่ยงานเริม่

แรกในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ซึ่งต้องดำาเนินการ

ด้วยความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	 เป็นธรรม	และประหยัด

ทรัพยากร	แต่หากในทางตรงกันข้ามหรือแม้แต่มีความ

เคลือบแคลงสงสัยในการให้ความเป็นธรรมจากการ

บังคับใช้กฎหมาย	ย่อมจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ

ยุติธรรมทั้งระบบว่าจะสามารถอำานวยความยุติธรรม 

ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงเพียงใด

	 จากแนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างและ

อำานาจหน้าที่ของสำานักงานตำารวจแห่งชาตินั้นได้มีมา

อยา่งตอ่เนือ่งนบัตัง้แตอ่ดตีทีผ่า่นมา	อาทเิชน่	รฐับาลสมยั

พลเอกเกรียงศักดิ์	 ชมะนันท์	นายกรัฐมนตรี	 เมื่อ	พ.ศ.	

2525	 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง

ของกรมตำารวจในลักษณะเต็มรูปแบบ	 แต่ไม่สามารถ

ปรับปรุงได้เป็นผลสำาเร็จ	และต่อมากรมตำารวจได้มีการ

ปรับปรุงโครงสร้างภายในมาโดยตลอด	 จากการที่เป็น

หน่วยงานระดับกรมเป็นส่วนราชการหนึ่งของกระทรวง

มหาดไทย	ไปเปน็หนว่ยงานระดบักรมทีไ่มข่ึน้กบักระทรวง

ใด	โดยขึน้ตรงตอ่นายกรฐัมนตร	ีและมกีารปรบัปรงุแกไ้ข

เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้ง	 จนกระทั่ง 

ในป	ีพ.ศ.	2547	รฐับาลไดม้กีารปรบัปรงุยกเลกิกฎหมาย

ที่กระจัดกระจายทั้งหมด	 โดยมีการกำาหนดโครงสร้าง	

อำานาจหน้าที่	 ระบบการบริหารงาน	มาบัญญัติรวมกัน

เป็นพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2547	 ที่มี 

หลกัการสำาคญัคอืการกำาหนดอำานาจหนา้ทีข่องสำานกังาน

ตำารวจแห่งชาติให้มีความครอบคลุม	 ชัดเจนและทันต่อ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น	มีการกำาหนด 

ใหค้ณะกรรมการนโยบายตำารวจแหง่ชาตทิีม่อีำานาจในการ

กำาหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอำานาจระ

หว่างสำานักงานตำารวจแห่งชาติกับตำารวจภูธรจังหวัด	และ

ราชการส่วนท้องถิ่น	การกำาหนดให้ชุมชนและประชาชน

มีส่วนร่วมในกิจการตำารวจ	การแบ่งประเภทข้าราชการ

ตำารวจมียศและไม่มียศ	 การกำาหนดสายงานสอบสวน

ให้เป็นสายงานชำานาญการและมีผลต่อการเลื่อนระดับ

ในสายงาน	 กระจายอำานาจการบริหารงานบุคคลจาก

ส่วนกลางลงสู่หน่วยงานปฏิบัติในระดับกองบัญชาการ	 

ซึง่อาจถอืไดว้า่เปน็หลกัการทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของประชาชนและข้าราชการตำารวจ	แต่ในความเป็นจริง

และสถานภาพที่ปรากฏต่อสาธารณชนพบว่าหลักการ

ตามที่กฎหมายกล่าวมานั้น	 สามารถดำาเนินการได้เพียง

บางส่วน	การถูกแทรกแซงทางการเมืองยังเป็นประเด็น

ที่กล่าวถึงกันอยู่เสมอในสังคมไทย	การกระจายอำานาจ 

ลงสู่ระดับตำารวจภูธรจังหวัดหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

ยังไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม	การละเมิด

สทิธเิสรภีาพของประชาชนจากตำารวจบางสว่นทีไ่มป่ฏบิตัิ

ตามหลักการในกฎหมายยังคงมีอย่างต่อเนื่อง	 การที่

ประชาชนยังไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วม

แตจ่ำากดัอยูเ่พยีงแคก่ลุม่บคุคลทีม่อีทิธพิลหรอืผูม้อีำานาจ

ทางการเงิน	การมีกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชน

ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ข้าราชการตำารวจในพื้นที่

ขาดขวัญและกำาลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขาดแคลน		

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตำารวจอันจะเป็นการสร้างกลไกในการตรวจสอบเพื่อ

สร้างความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และสร้างความเชื่อมั่น 

ให้กับประชาชน	 ถึงแม้ว่าตามที่พระราชบัญญัติตำารวจ 

แห่งชาติ	พ.ศ.	 2547	จะได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการ

นโยบายตำารวจแห่งชาติ	 มาช่วยในการแก้ไขปัญหา 

ดงักลา่วบางสว่นขา้งตน้	แตค่ณะกรรมการนโยบายตำารวจ



 111

แห่งชาติมีอำานาจหน้าที่เพียงแค่การกำาหนดนโยบาย

และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายเท่านั้น	 ไม่มี

อำานาจในการตรวจสอบและถอดถอนผู้บัญชาการตำารวจ 

แห่งชาติ	 หรือข้าราชการตำารวจระดับสูงได้	 ทำาให้การ

ควบคุมตรวจสอบไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	ขณะทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและตดิตาม

การบริหารงานตำารวจในระดับต่างๆ	 ที่มีอยู่	 3	 ระดับ	

คือ	 ในระดับกรุงเทพมหานคร	 ระดับจังหวัด	และระดับ

สถานีตำารวจ	 มีอำานาจหน้าที่เพียงแค่การให้คำาปรึกษา

ในการกำาหนดนโยบาย	การรับคำาร้องเรียน	และกำาหนด 

หลักเกณฑ์ต่างๆ	เท่านั้น	ไม่มีอำานาจหน้าที่ในการรับเรื่อง

ร้องเรียนและดำาเนินการอย่างเด็ดขาดได้อย่างแท้จริง	 

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาดังกล่าวล้วนเป็นภาพสะท้อน

ในลักษณะของข้อจำากัดและปัญหาในการให้บริการ

สาธารณะด้านการอำานวยความยุติธรรมและการรักษา

ความสงบเรียบร้อยในสังคมเพื่อให้เป็นไปตามความ 

คาดหวังของประชาชนขององค์กรตำารวจหรือสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ 	 และจากการที่ผู้ วิ จัยได้ศึกษาถึง 

ข้อกฎหมายและข้อมูลเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ขององค์กรบังคับใช้กฎหมายหรือองค์กรตำารวจใน 

ต่างประเทศ	 พบว่าในหลายประเทศ	 เช่น	 ประเทศ

อังกฤษ	ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ได้มีการ 

จดัตัง้องคก์รในการรบัเรือ่งรอ้งทกุขจ์ากการปฏบิตัหินา้ที่

ของตำารวจที่มีลักษณะที่มีความเป็นอิสระและไม่ขึ้นตรง

ต่อองค์กรตำารวจ	 ซึ่งมีการดำาเนินการที่ได้ผลและมีการ

ดำาเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งในต่างประเทศแล้ว	 

ดังนั้น	 จึงเห็นควรที่จะศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมาย 

เกี่ยวกับโครงสร้าง	 อำานาจหน้าที่และการดำาเนินการ 

ที่ความเหมาะสมขององค์กรที่มาทำาหน้าที่ตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์ 

เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ	 ข้างต้น	 อันจะนำามาสู่

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมขององค์กรควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจโดยการรับเรื่อง

ร้องทุกข์ของประเทศไทย	 เพื่อเป็นการอำานวยความ

ยุติธรรม	และเสริมสร้างความเสมอภาคและสวัสดิภาพ

ของประชาชนต่อไป

2.  แนวคิดในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่

ของตำารวจ

 ในการใชอ้ำานาจและการปฏบิตัหินา้ทีข่องตำารวจ

หรอืผูซ้ึง่ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

และความปลอดภัยสาธารณะ	 โดยสภาพอาจกระทบ 

ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เสมอ	ดังนั้น	

การควบคมุการปฏบิตัแิละการประพฤตมิชิอบของตำารวจ

มีหลักการที่สำาคัญว่าตำารวจต้องควบคุมการปฏิบัติงาน

ของตำารวจด้วยกันเอง	 เพราะการใช้ดุลพินิจของตำารวจ	

(Police	Discretion)	มีความสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่	 

ซึ่งกฎหมาย	ศาล	 และชุมชนไม่สามารถตรวจสอบและ

ควบคุมการปฏิบัติงานของตำารวจได้ทั้งหมด	 ปรัชญา 

ที่สำาคัญในวิชาชีพตำารวจอยู่ที่ค่านิยมที่ตำารวจจะต้องเป็น

สถาบันที่อุทิศการทำางานในการรักษากฎหมายและความ

สงบเรียบร้อยในสังคมเพื่อควบคุมการกระทำาความผิด

และดำาเนินคดีต่อผู้กระทำาความผิด	 ทั้งนี้	 ในปัจจุบัน

ระบบการร้องเรียนภายในองค์กรของตำารวจยังขาด

ประสิทธิภาพ	ส่วนองค์กรตรวจสอบภายนอกองค์กรของ

ตำารวจก็มีภาระในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ	 เป็นจำานวน

มาก	และมีข้อจำากัดเกี่ยวกับอำานาจในการบังคับให้เป็น

ไปตามความเห็นหรือคำาวินิจฉัยขององค์กรเหล่านั้น 

จึงเห็นควรที่จะมีระบบการร้องทุกข์	วิธีพิจารณาเรื่องร้อง

ทุกข์	 องค์กรพิจารณาเรื่องร้องทุกข์	 และหน่วยงานที่รับ 

ผดิชอบงานดา้นธรุการใหแ้กอ่งคก์รพจิารณาเรือ่งรอ้งทกุข์

เกีย่วกบัการใชอ้ำานาจและการปฏบิตัหินา้ทีข่องตำารวจหรอื

ผูซ้ึง่ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

ความปลอดภัยสาธารณะ	และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก

ตำารวจให้ปฏิบัติงานดังกล่าวขึ้นมาเป็นการเฉพาะ

 1) องคก์รการรบัเรือ่งรอ้งทกุขจ์ากการปฏบิตัิ

หน้าที่ของตำารวจไทย

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	

2550	มาตรา	59	ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการ

เสนอเรือ่งรอ้งทกุขต์อ่หนว่ยงานของรฐั	“บคุคลยอ่มมสีทิธิ

เสนอเรื่องร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายใน

เวลาอันรวดเร็ว”	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เสนอ

กฎหมายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์	 แต่กระบวนการ

รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับตำารวจมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

กับองค์กรรับเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานราชการอื่น	 

โดยแบ่งได้	ดังนี้	
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	 	 (1)		การรบัเรือ่งรอ้งทกุขใ์นสว่นราชการฝา่ย

บริหาร	

				 	 	 ในส่วนราชการบางแห่งได้จัดตั้งหน่วย

งานรับเรื่องร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	เช่น	

สำานักนายกรัฐมนตรี	เป็นต้น	

	 	 (2)	 การรับเรื่องร้องทุกข์ในองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ							

	 	 	 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	

2550	 มีบทบัญญัติให้มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

เพื่อทำาหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนและเป็นกลไกที่ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบ

การใช้อำานาจรัฐให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ	 องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญปี	พ.ศ.	2550	ประกอบด้วยศาลรัฐธรรมนูญ	

ศาลปกครอง	 ศาลยุติธรรม	คณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชนแห่งชาติ	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 คณะกรรมการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต	ิคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน	และผู้ตรวจการแผ่นดิน	

	 	 (3)	 การรับเรื่องร้องทุกข์ของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ

	 	 	 การรับเรื่องร้องทุกข์อยู่ในความรับผิด

ชอบของจเรตำารวจแห่งชาติ	สำานักงานจเรตำารวจมีอำานาจ

หน้าที่ที่สำาคัญตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	2548	

	 	 	 ทั้งนี้ 	 ทางสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ได้มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ

เป็นการเฉพาะ	แต่มีในลักษณะที่เป็นหน่วยงานภายใน

ทีม่าตรวจสอบเทา่นัน้	ไมม่ใีนลกัษณะทีเ่ปน็หนว่ยงานทีม่า

ตรวจสอบภายนอกอกี	ซึง่ในทีน่ีจ้ะไดก้ลา่วถงึองคก์ารการ

ตรวจสอบการปฏบิตัหินา้ทีข่องตำารวจทีเ่ปน็ลกัษณะหนว่ย

งานภายใน	ใน	2	รปูแบบ	คอื	1)รปูแบบจเรตำารวจ	และ	2)	

รูปแบบคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร

งานตำารวจ

	 	 	 ก.				รูปแบบจเรตำารวจ

	 	 	 	 ตามมาตรา	 12	พระราชบัญญัติ

ตำารวจแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2547	 ได้กำาหนดการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจที่เป็นองค์กรภายใน	 โดยให้

มีตำาแหน่งจเรตำารวจแห่งชาติ	ที่มีตำาแหน่งเทียบเท่า	รอง

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ	เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

ตำารวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจาก

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติตามที่ผู้บัญชาการตำารวจ 

แห่งชาติกำาหนดหรือมอบหมาย	แต่อยู่ภายใต้การบังคับ

บัญชาของผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ	 

	 	 	 ข.			 รูปแบบคณะกรรมการตรวจสอบ

และติดตามการบริหารงานตำารวจ

	 	 	 	 ตามมาตรา	 16	พระราชบัญญัติ

ตำารวจแห่งชาติ 	 พ.ศ.	 2547	 ได้กำาหนดให้มีคณะ

กรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ	 ที่มีอำานาจหน้าที่ใน

การกำาหนดนโยบายการบริหารราชการตำารวจ	และกำากับ

ดูแล	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามนโยบาย	

ระเบียบแบบแผน	มติคณะรัฐมนตรี	 และกฎหมาย	 โดย 

คณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำารวจ

ขึ้น	 เพื่อมาทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย	

การบริหารราชการตำารวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

นี้และกฎหมายอื่น	 แต่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ 

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติเช่นเดียวกัน	

		 	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบและ

ติดตามการบริหารงานตำารวจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

นโยบายตำารวจแห่งชาติ	 มีอำานาจหน้าที่ตามมาตรา	18	

คือ	ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย	การบริหารราชการ

ตำารวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย

อื่น	 ในการนี้	 ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม

การบริหารงานตำารวจของกรุงเทพมหานคร	จังหวัดและ

สถานีตำารวจต่างๆ	 เพื่อตรวจสอบ	ติดตามและประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจในเขตพื้นที่ 

ดังกล่าว	แล้วรายงาน	คณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่ง

ชาติ	เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป	ทั้งนี้	

องค์ประกอบ	การดำารงตำาแหน่ง	 การพ้นจากตำาแหน่ง	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	และอำานาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานตำารวจ	ให้

เป็นไปตามระเบียบที	่คณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่ง

ชาติ	กำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 2)  องค์กรการรับเรื่องร้องทุกข์จากการปฏิบัติ

หน้าที่ของตำารวจในต่างประเทศ

  (1)  การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตำารวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์ของประเทศอังกฤษ

	 	 	 การรับเรื่องร้องทุกข์ของตำารวจใน

ประเทศอังกฤษ	จะมีรูปแบบของคณะกรรมการอิสระรับ
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เรือ่งรอ้งทกุขข์องตำารวจ	(Independent	Police	Complaints	

Commission,	 IPCC)	ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ปฏิรูปตำารวจ	ค.ศ.	 2002	 (Police	Reform	Act)	 และ

ดำาเนนิการเมือ่วนัที	่1	เมษายน	ค.ศ.	2004	มวีตัถปุระสงค์

เพื่อการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบการ

ควบคุมตรวจสอบตำารวจและมีเขตอำานาจในอังกฤษและ

เวลส	์เปน็องคก์รควบคมุและตรวจสอบภายนอกทีเ่ปน็ตน้

แบบการกำากบั	ดแูล	และควบคมุตำารวจในระหวา่งประเทศ	

ทั้งนี้	 คณะกรรมการอิสระได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันกับ

องค์กรสำาคัญที่มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

กิจการตำารวจอีก	3	องค์กร	คือ	1)	คณะกรรมการตำารวจ	

(Police	Authorities)	 ของแต่ละหน่วย	2)	ผู้บังคับการ

ตำารวจ	(Chief	constable)	ของกองบงัคบัการตำารวจแตล่ะ

แห่ง	 (Division)	และ	3)	กระทรวงมหาดไทย	 (Home	

Secretary)	ทัง้นี	้คณะกรรมการอสิระรบัเรือ่งรอ้งทกุขข์อง

ตำารวจมีโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 	 	 ก.	 โครงสร้าง	

	 	 	 	 คณะกรรมการฯ	มีโครงสร้างและ

บทบาทตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปตำารวจและข้อ

บังคับของตำารวจว่าด้วยการร้องทุกข์ความประพฤติโดย

มิชอบ	คณะกรรมการฯ	ประกอบไปด้วยประธาน	1	คน	

โดยประธานได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงมหาดไทย	

(Home	 Secretary)	 และได้รับการโปรดเกล้าจากพระ

ราชินี	ซึ่งมีความรับผิดชอบในการควบคุมสำานักงานคณะ

กรรมการทีต่อ้งรบัผดิชอบตอ่กระทรวงมหาดไทยในฐานะ

หน่วยงานสนับสนุน	และกรรมการ	12	คน	ได้รับการแต่ง

ตัง้โดยรฐัมนตร	ีโดยคณุสมบตัขิองกรรมการตามพระราช

บัญญัติปฎิรูปตำารวจ	ค.ศ.	 2002	ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่

ตำารวจหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ตำารวจมาก่อนก่อนที่จะได้

รับการแต่งตั้ง	 และส่วนใหญ่เป็นกรรมการทำางานเต็ม

เวลาและมีกรรมการจำานวน	2	คน	 เป็นกรรมการไม่เต็ม

เวลาที่ต้องไม่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่

ในกิจการตำารวจ	ทั้งนี้	 คณะกรรมการได้มีหน่วยงานทำา

หน้าที่เลขานุการ	คือ	สำานักงานคณะกรรมการที่มีหัวหน้า

สำานักงาน	(Chief	Executive)	และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

รวมจำานวน	400	คน	 โดยมีหน่วยงานประจำาอยู่ในส่วน

กลางทีเ่ปน็สำานกังานใหญแ่ละสำานกังานสว่นภมูภิาค	โดย

มีความรับผิดชอบในหน่วยงานตำารวจนครบาลลอนดอน

และมีตัวแทนอยู่ในภูมิภาคต่างๆ	รวม	4	แห่งที่มีความรับ

ในพื้นที่	ดังนี้		1)	ลอนดอนและภาคตะวันออกเฉียงใต้	2)	

ภาคตะวนัตกเฉยีงใตแ้ละเวลส	์3)	ภาคกลาง	และ	4)	ภาค

เหนือ	โดยสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน

	 	 	 ข.			 อำานาจหน้าที่

	 	 	 	 คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่ที่

สำาคัญ	2	ด้าน	คือ	ด้านการวางระเบียบในการรับเรื่องร้อง

ทุกข์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	และ	ด้านการสืบสวน

สอบสวนในการปฏบิตัหินา้ทีท่ีไ่ดร้บัการรอ้งทกุข	์โดยการ

สอบสวนคำาร้องทุกข์และข้อหาความประพฤติโดยมิชอบ	

ถงึแมว้า่หนว่ยงานตำารวจจะทำาหนา้ทีส่อบสวนคำารอ้งทกุข์

เป็นส่วนใหญ่	แต่คณะกรรมการฯ	ก็มีพนักงานสอบสวน

ของตนเองเป็นอิสระจากตำารวจ	มีพนักงานสอบสวนเป็น

พลเรือนซึ่งทำาการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการบาด

เจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต	การกระทำาความผิดอื่นๆ	อาจส่ง

ไปใหค้ณะกรรมการฯ	พจิารณาไดต้ามความจำาเปน็	ความ

ผิดเหล่านี้	 ได้แก่	 ความผิดทางเพศร้ายแรง	 การทุจริต

ที่ร้ายแรง	 การกระทำาความผิดคดีอาญา	หรือความผิด

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ได้แก่	การเลือกปฏิบัติ

เนื่องจากเหตุทางด้านเชื้อชาติ	 เพศ	ศาสนา	หรือสถานะ

ทางสงัคมอืน่ๆ	โดยพนกังานสอบสวนของคณะกรรมการฯ	 

มอีำานาจหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกบัตำารวจในระหวา่งการสอบสวน

มอีำานาจใหต้ำารวจสง่พยานหลกัฐานหรอืตรวจสอบพยาน

หลักฐานและวัสดุต่างๆ	 ที่ต้องการ	 มีอำานาจเข้าไปใน

สถานทีท่ำาการของตำารวจ	นอกจากการสอบสวนโดยอสิระ

คณะกรรมการฯ	มีอำานาจดำาเนินการหรือกำากับ	ดูแลการ

สอบสวนคำาร้องทุกข์ด้วย	

  (2) การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตำารวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์ของประเทศฝรั่งเศส

   โครงสร้างและวิธีการควบคุมตรวจ

สอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำานักงานจเรตำารวจแห่งชาติ	

(IGPN	หรอื	Inspectorate	General	of	the	National	Police)	 

เป็นหน่วยแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบการรักษา

ความสงบเรียบร้อยของประเทศของหน่วยงานตำารวจ

แห่งชาติและสถาบันการฝึกอบรมของตำารวจแห่งชาติ

ขึ้นตรงกับจเรตำารวจแห่งชาติ	 (Inspector	General)	 โดย

มีการดำาเนินการที่สำาคัญ	3	ประการ	คือ	1)	การมีหน่วย

งานรับเรื่องร้องทุกข์ที่มีการจัดตั้งเป็นจุด	2)การสุ่มตรวจ

สอบในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 เช่น	 การให้

บริการประชาชนในที่ตั้งหรือในพื้นที่	 โดยจะมีการดำาเนิน
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การลักษณะประชาสัมพันธ์	 เพื่อเป็นการให้คำาแนะนำา 

ที่มุ่งปรับปรุงการทำางานของบริการ	 3)	 การตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ

ระเบยีบและจรรยาบรรณของตำารวจแหง่ชาต	ิทัง้ในหนว่ย

ตำารวจส่วนกลางและมีหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค	 ทั้งนี้	

สำานักงานจเรตำารวจแห่งชาติรับผิดชอบการดูแลการ

ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบและจรรยาบรรณของ

ตำารวจแหง่ชาตขิองขา้ราชการตำารวจ	โดยมรีฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งนี้	สำานักงานจเร

ตำารวจแห่งชาติ	มีโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 	 	 	 ก.			 โครงสร้าง	

	 	 	 	 	 โครงสร้างของสำานักงานจเร

ตำารวจแห่งชาติ	 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง

มหาดไทย	มเีลขาธกิารเปน็ผูบ้งัคบับญัชาสำานกังานและมี

รองเลขาธกิารทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช้ว่ยผูบ้งัคบับญัชาสำานกังาน	

มีเจ้าหน้าที่ประมาณ	 150	 คน	 และทำาหน้าที่เป็นฝ่าย

เลขานุการของคณะกรรมการที่ทำาหน้าที่สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของจเรตำารวจแห่งชาติที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบ

เกี่ยวกับการทำางานของตำารวจ	โดยมีกลไกการดำาเนินงาน

ผ่านคณะกรรมการ	2	คณะกรรมการ	คือ		คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	(Inspection	 gnrale	 de	 la	 police	 nationale)	

ซึ่งมีเขตอำานาจครอบคลุม	 	ทุกหน่วยงานของตำารวจทั่ว

ประเทศ	และคณะกรรมการตรวจสอบตำารวจนครปารีส	

(Paris	 Inspectorate)	 ซึ่งมีเขตอำานาจครอบคลุมหน่วย

งานตำารวจที่ตั้งอยู่ในนครปารีส	 โดยสำานักงานจเรตำารวจ

แห่งชาติอยู่ภายใต้สังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 ที่มี

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด	 ซึ่ง

อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	แต่มีลักษณะการทำางานที่เป็นอิสระจากฝ่าย

การเมือง	 ที่มีลักษณะการทำางานที่เป็นคณะกรรมการ	

ทั้งนี้	 	 โครงสร้างของสำานักงานมีหน่วยงานที่สำาคัญ	 เช่น	

สำานกังานเลขาธกิาร	สำานกังานวเิคราะหต์รวจสอบ	เปน็ตน้	

		 	 	 	 ข.		 อำานาจหน้าที่ 

	 	 	 	 	 สำานกังานจเรตำารวจแหง่ชาติ

มีภารกิจที่สำาคัญ	3	ประการ	คือ	1)	รับเรื่องร้องทุกข์จาก

การปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	2)	ตรวจสอบระเบียบวินัย

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 3)	 ดำาเนินการตามที่ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติมอบหมาย	 โดยหน่วยงานมีอำานาจหน้าที่

ในการจัดทำาข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตำารวจหนว่ยตา่งๆ	สบืสวนสอบสวนคำารอ้งทกุขเ์มือ่ไดร้บั

การร้องขอจากฝ่ายปกครองหรือศาลยุติธรรม	คดี	1	ใน	3	

มาจากคำารอ้งทกุขจ์ากประชาชน	และ	2	ใน	3	มาจากความ

จำาเป็นในหน่วยงาน	 การลงโทษทางวินัยอาจลงโทษใน

สถานเบาหรอืปลดออก	ไลอ่อก	เจา้หนา้ทีต่ำารวจถกูลงโทษ

ทางวินัยปีละประมาณร้อยละ	2	ส่วนตำารวจภูธรแห่งชาติ 

จะมีองค์กรตรวจสอบทางทหาร	ทำาหน้าที่ควบคุมและ

ลงโทษทางวินัย	ผู้ต้องโทษทางวินัยในแต่ละปี	มีประมาณ

ร้อยละ	2	เช่นเดียวกัน

	 	 (3)	การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ตำารวจโดยการรบัเรือ่งรอ้งทกุขข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา 

	 	 	 คณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งทกุขจ์ากการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจนิวยอร์ก	 (The	New	York	City	

Civilian	Review	Board	(CCRB)

	 	 	 ก.			 โครงสร้าง	

	 	 	 	 คณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งทกุขจ์าก

การปฏบิตัหินา้ทีข่องตำารวจนวิยอรก์	เปน็คณะกรรมการที่

มีความเป็นอิสระ	โดยคณะกรรมการมีสมาชิกจำานวน	13	

คน	ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลจำานวน	5	คน	จาก

เขตต่างๆ	เขตละ	1	คน	ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการ

ตำารวจจำานวน	 3	 คน	 และได้รับการแต่งตั้งโดยนายก

เทศมนตรีจำานวน	5	คน	อย่างไรก็ตาม	นายกเทศมนตรี

เป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งเสนอโดย

สภาเทศบาลหรอืผูบ้ญัชาการตำารวจ	สมาชกิคณะกรรมการ

ต้องไม่เคยดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ตำารวจมาก่อน	เว้นแต่

ผูซ้ึง่เสนอชือ่โดยผูบ้ญัชาการตำารวจ	และจะตอ้งไมเ่ปน็เจา้

หนา้ทีห่รอืลกูจา้งของรฐั	สมาชกิคณะกรรมการมวีาระการ

ดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน

	 	 	 	 คณะกรรมการจะว่าจ้างผู้อำานวย

การสำานกังานทำาหนา้ทีบ่รหิารงาน	โดยสำานกังานประกอบ

ไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่เป็นพลเรือนทั้งสิ้น	 ที่มีหน่วยงานที่

สำาคัญภายใน	เช่น	ทีมปฏิบัติการ	จำานวน	8	ทีมที่มีหัวหน้า

ทีมที่มีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนไม่ต่ำากว่า	

10	ปี	 และทีมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการปฏิบัติหน้าที่

ของตำารวจกับภาคประชาชน	 โดยคณะกรรมการจะมีการ

ประชมุกบัสำานกังานเปน็ประจำาทกุเดอืน	เดอืนละครัง้เพือ่

ควบคมุดแูลการทำางานของสำานกังาน	โดยมคีณะกรรมการ

ต่างๆ	 รวมทั้งกำาหนดนโยบาย	คณะกรรมการจะตรวจ

สอบการสอบสวนของสำานักงานและการรับเรื่องร้องทุกข	์
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นอกจากประชุมทุกวันพุธที่สองของเดือนแล้ว	 สมาชิก

คณะกรรมการจะประเมนิคดตีา่งๆ	ของคณะกรรมการใน

คณะกรรมการแตล่ะชดุจะมสีมาชกิคณะกรรมการทีไ่ดร้บั

แตง่ตัง้โดยนายกเทศมนตร	ีสภาเทศบาล	และผูบ้ญัชาการ

ตำารวจฝ่ายละ	1	คน	คณะทำางานจะพิจารณาข้อกล่าวหา

และลงมติโดยใช้คะแนนเสียงส่วนใหญ่	 ในกรณีที่คณะ

กรรมการชุดใหญ่เห็นชอบเห็นว่า	คำาร้องทุกข์มีมูลจึงจะ

ส่งเรื่องไปยังผู้บัญชาการตำารวจซึ่งเป็นผู้มีอำานาจในการ

ลงโทษทางวินัยดำาเนินการต่อไป

		 	 	 ข.			 อำานาจหน้าที่

	 	 	 	 องคก์รนีเ้ปน็องคก์รอสิระและมไิด้

เป็นหน่วยงานของนายกเทศมนตร	ีมีอำานาจรับสอบสวน	

ไตส่วน	ศกึษา	คน้ควา้	และเสนอแนะเกีย่วกบัการรอ้งทกุข์

ทีม่ตีอ่ตำารวจนวิยอรก์	ซึง่ถกูกลา่วหาในประเดน็ทีส่ำาคญั	4	

ประการ	คือ	1)	การใช้กำาลัง	2)	การใช้อำานาจเกินขอบเขต

หรือเกินความจำาเป็น	3)	การใช้อำานาจโดยมิชอบ	4)	การ

ปฏิบัติที่ไม่สุภาพเรียบร้อยหรือใช้ภาษาที่หยาบคาย	ทั้งนี้	

การสอบสวนของคณะกรรมการจะกระทำาดว้ยความเปน็ก

ลางโดยพนกังานสอบสวนของคณะกรรมการ	ซึง่ประกอบ

ไปด้วยลูกจ้างที่เป็นพลเรือน	คำาร้องทุกข์อาจกระทำาต่อ

บุคคล	คำาร้องทุกข์อาจเสนอโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 ไม่

วา่บคุคลนัน้จะเปน็ผูเ้สยีหายหรอืพยานในเหตกุารณห์รอื

ไม่ก็ได้	ผลการสอบสวนคำาร้องทุกข์ของคณะกรรมการจะ

ส่งไปยังผู้บัญชาการตำารวจ	คณะกรรมการอาจส่งผลการ

สอบสวนพร้อมกับข้อเสนอให้มีการลงโทษทางวินัยด้วย

ก็ได้	

	 	 	 	 จากการศกึษาในระบบการรบัเรือ่ง

ร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจทั้งในประเทศ

และในต่างประเทศ	ประกอบกับผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ

สังเคราะห์จากเอกสารของคณะกรรมการพัฒนาระบบ

งานตำารวจทั้งหมด	 โดยการจัดตั้งองค์กรตรวจสอบใน

การปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะมีคณะ

กรรมการการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับตำารวจดัง

กล่าว	โดยควรมีรูปแบบดังนี้

	 	 	 	 1)			รูปแบบของการบริหาร

	 	 	 	 	 หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์

จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	 เป็นหน่วยงานอิสระไม่

อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	มี

การบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ	ที่มีองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการ	จำานวน	9	คน	ในการบริหารงานด้าน

ธุรการมีการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง

ร้องทุกข์เกี่ยวกับตำารวจเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อ

คณะกรรมการมีฐานะเป็นนิติบุคคล	มีเลขาธิการรับผิด

ชอบในการปฏิบัติงานของสำานักงาน	 เป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการ	 พนักงาน	 และลูกจ้างของสำานักงาน	 โดย

เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทำาหน้าที่เป็น

เลขานุการคณะกรรมการ	 ซึ่งการแต่งตั้งเลขาธิการ	 ให้

ประธานกรรมการคดัเลอืกจากบคุคลซึง่มคีวามเชีย่วชาญ

ในทางนิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	และการบริหารราชการแผ่น

ดินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอต่อนายก

รัฐมนตรี	 และให้นายกรัฐมนตรีนำาความกราบบังคมทูล

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	 และให้ประธาน

กรรมการโดยคำาแนะนำาของเลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการ

ในสำานักงานจำานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ	 การรับผิดชอบในงานราชการของคณะ

กรรมการ	ที่สนับสนุนการดำาเนินงานและติดตามผลการ

ปฏิบัติตามคำาวินิจฉัยหรือคำาสั่งของคณะกรรมการจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยจะรายงานผลการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการตรงต่อคณะกรรมการนโยบายตำารวจ

แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อนำาข้อมูลมาประกอบการ

ดำาเนินการในเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบงานตำารวจ

ต่อไป

	 	 	 	 2)			 คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

	 	 	 	 	 คณะกรรมการ	ควรมีคุณวุฒิ

ในสาขาต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานตำารวจหรือ

ด้านการบริหารงานยุติธรรม	 โดยมีคุณสมบัติและที่มา

จากกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม	 เป็นคณะกรรมการ

ที่ทำางานเต็มเวลา	 ที่มีความรู้ 	 ความเชี่ยวชาญ	 และ

ประสบการณ์สูง	ทางด้านการบริหารงานตำารวจ	ด้านการ

บรหิารงานยตุธิรรม	ดา้นนติศิาสตร	์ดา้นอาชญาวทิยา	ดา้น

รัฐศาสตร์		ด้านรัฐประศาสนศาสตร์	และต้องไม่มีลักษณะ

ตอ้งหา้มทีส่ำาคญั	เชน่	ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ขา้ราชการตำารวจ		

เว้นแต่เคยเป็นข้าราชการตำารวจมาแล้วเกินกว่าห้าปี	 ซึ่ง

กรรมการทั้งเก้าคนจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่ง

ตั้งให้เป็นประธานกรรมการหนึ่งคน	และกรรมการอื่นอีก

จำานวนแปดคน	

	 	 	 	 	 กระบวนการคัดเลือกคณะ

กรรมการ	 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบ
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ด้วย	 คณบดีคณะนิติศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่คัดเลือกกันเองให้เหลือภาคละ	 1	 คน	 	 คณบดีคณะ

รัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่คัดเลือก

กนัเองใหเ้หลอืภาคละ	1	คน	ผูแ้ทนสภาทนายความ	ผูแ้ทน

เนตบิณัฑติยสภา	และผูท้รงคณุวฒุจิากสว่นราชการ	ไดแ้ก	่

สำานักงานศาลปกครอง	สำานักนายกรัฐมนตรี	 สำานักงาน

ตำารวจแหง่ชาติ	สำานกังานอยัการสงูสดุ	กระทรวงยตุธิรรม	

รวมกรรมการสรรหาทั้งสิ้น	9	คน	และกรรมการสรรหา

ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการดังกล่าว	

โดยพระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตำารวจ	ตามคำาแนะนำาของนายกรัฐมนตรี

	 	 	 	 3)	 	 ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

และพ้นจากตำาแหน่ง

	 	 	 	 	 คณะกรรมการดำารงตำาแหนง่	

6	ปี	 เมื่อครบกำาหนด	3	ปี	 ให้กรรมการพ้นจากตำาแหน่ง

โดยวิธีจับสลาก	จำานวน	3	คน	แล้วคัดเลือกกรรมการใหม่	

ให้ดำารงตำาแหน่งวาระเดียว	กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่ง

เมื่อออกตามวาระ	ตาย	ลาออก	หรือขาดคุณสมบัติตาม

ที่กฎหมายกำาหนด	ทั้งนี้	 ในส่วนสำานักงานคณะกรรมการ

รับเรื่องร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	 ให้

เลขาธิการมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	6	ปี	เช่นเกี่ยวกับคณะ

กรรมการ

	 	 	 	 4)			 อำานาจหน้าที่

	 	 	 	 	 คณะกรรมการรับเรื่องร้อง

ทกุขจ์ากการปฏบิตัหินา้ทีข่องตำารวจใหม้อีำานาจอยา่งนอ้ย

ตอ้งครอบคลมุในเรือ่งดงักลา่ว	เชน่	การตรวจสอบคำารอ้ง

ทกุขท์ีเ่กดิจากการใชอ้ำานาจหรอืจากการกระทำาของตำารวจ	

พิจารณาวินิจฉัยคำาร้องทุกข์หรือพิจารณาเสนอแนะให้มี

การดำาเนินการในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทำาผิด	

	 	 	 	 	 ทั้งนี้ 	 การวินิจฉัยของคณะ

กรรมการชดุนีต้อ้งมผีลผกูพนัองคก์รเชน่เดยีวกบัผลการ

ดำาเนินการทางวินัยขององค์กร

	 	 	 	 	 โดยสำานักงานคณะกรรมการ

รบัเรือ่งรอ้งทกุขจ์ากการปฏบิตัหินา้ทีข่องตำารวจ	ซึง่มหีนา้

ที่รับผิดชอบกิจการทั่วไปของคณะกรรมการควรมีอำานาจ

หน้าที่ดังนี้

	 	 	 	 	 (1)		รับผิดชอบงานธุรการ

ของคณะกรรมการ

	 	 	 	 	 (2)		ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู

ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

	 	 	 	 	 (3)	 ช่ วยเหลือและให้คำ า

ปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับการร้องทุกข์แก่ข้าราชการตำารวจ	

หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น

	 	 	 	 	 (4)		ใหค้วามเหน็หรอืปฏบิตัิ

งานอื่นอันเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากการใช้อำานาจ

หรือจากการกระทำาของข้าราชการตำารวจตามพระราช

บัญญัตินี้

	 	 	 	 	 (5)	 ติดตามผลการปฏิบัติ

ตามคำาวินิจฉัยหรือคำาสั่งของคณะกรรมการ	 จากหน่วย

ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น	หรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

	 	 	 	 	 (6)		วิเคราะห์เหตุแห่งการ

ร้องทุกข์	ตลอดจนหลักกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่

จะนำามาใช้กับกรณีร้องทุกข์

	 	 	 	 	 (7)	 เผยแพร่คำาวินิจฉัยที่

สำาคัญของคณะกรรมการ	 	 เว้นแต่เรื่องที่เป็นความลับอัน

เกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือประโยชน์ส่วน

รวมอันไม่ควรเปิดเผย

	 	 	 	 	 (8)	 จัดทำารายงานประจำาปี

เกีย่วกบัผลงานของคณะกรรมการ	เสนอตอ่คณะกรรมการ

นโยบายตำารวจแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี

	 	 	 	 5)	 ผลกระทบต่อกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 	 เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว 

มีลักษณะที่เป็นการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานของ

ตำารวจในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	ตามพระราชบัญญัติ

ตำารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	2547	แต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นการ

ใช้อำานาจที่ซ้ำาซ้อนกันแต่อย่างไร	เพราะเป็นการเสริมการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจในสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติที่จะทำาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น	อัน

เปน็การระบบการรบัเรือ่งรอ้งทกุขจ์ากการรบัฟงัความคดิ

ที่เป็นไปตามกฎหมาย
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3.  สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาพบว่า	ประชาชนได้รับความเดือน
ร้อน	 เสียหาย	 จากการกระทำาหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตำารวจบางส่วนที่ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	การใช้อำานาจ
โดยมชิอบ	การละเวน้การปฏบิตัหินา้ที	่หรอืตำารวจ	มคีวาม
ประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสม	ประกอบกบัหนว่ยงานทีท่ำาหนา้ที่
ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจไม่สามารถ
ทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งผลต่อความเชื่อมั่น	
และศรัทธาของประชาชน	

กลไกในการตรวจสอบเพือ่ความโปรง่ใส	เปน็ธรรม	 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ที่ปฏิบัติไม่เป็น
ธรรม	 ใช้อำานาจโดยมิชอบและบางกรณีได้ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน	ตามพระราชบัญญัติตำารวจ
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2547	ที่ได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการ
ตำารวจแห่งชาติ	 มีอำานาจหน้าที่เพียงแค่การกำาหนด
นโยบายและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายเท่านั้น	
ไม่มีอำานาจในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบ
ของข้าราชการตำารวจหรือข้าราชการตำารวจระดับสูงได้	
ขณะที่	 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร
งานตำารวจ	 ในระดับกรุงเทพมหานคร	 ระดับจังหวัด	 
และระดับสถานีตำารวจ	มีหน้าที่เพียงแค่ให้คำาปรึกษาใน
การกำาหนดนโยบาย	 รับคำาร้องเรียน	 และกำาหนดหลัก
เกณฑ์ต่างๆ	 เท่านั้น	ยังไม่มีอำานาจหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนและดำาเนินการอย่างเด็ดขาดได้อย่างแท้จริง	
ประกอบกับในปัจจุบันระบบการร้องเรียนภายในองค์กร
ของตำารวจหรือ	 จเรตำารวจยังขาดประสิทธิภาพ	 ส่วน
องค์กรตรวจสอบภายนอกองค์กรของตำารวจก็มีภาระใน
การตรวจสอบเรื่องต่างๆ	เป็นจำานวนมาก	และมีข้อจำากัด
เกีย่วกบัอำานาจในการบงัคบัใหเ้ปน็ไปตามความเหน็หรอื
คำาวินิจฉัยขององค์กรเหล่านั้น

ทั้งนี้ 	 หลักการสำาคัญของการพัฒนาระบบงาน
ตำารวจอันนำามาสู่การควบคุมปฏิบัติหน้าที่ของระบบงาน
ตำารวจ	ควรเนน้การดำาเนนิการในเบือ้งตน้	4	ประเดน็	เชน่	
ประเด็นที่	 1	 การกระจายอำานาจการบริหารงานตำารวจ	
(decentralization)	 เนื่องจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติมี
การบริหารงานในลักษณะรวมศูนย์อำานาจและขาดการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ	จึงควรทำาให้สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติมีบทบาทน้อยลง	และเพิ่มบทบาทการทำางานใน
ระดับพื้นที่	คือ	ระดับภาค	ระดับจังหวัด	และสถานีตำารวจ	
ประเด็นที่	 2	 การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการบริหารงานตำารวจ	 โดยการปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ	 รวมทั้งจัดตั้ง
สำานักงานพัฒนาระบบงานตำารวจเป็นหน่วยงานขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการ	ประเด็นที่	3	การสร้างกลไกตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของตำารวจจากภาคประชาชน	 โดยการจัด
ตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์	 ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
ไม่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	
นอกเหนือไปจากกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ภายใน
ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	ประเด็นที่	 4	ควรมีการจัด
ตั้งหน่วยงานในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยุติธรรม	
โดยการจัดตั้งสำานักงานพัฒนาระบบงานตำารวจ	 ให้เป็น
หน่วยงานในรูปแบบพิเศษที่มีการบริหารจัดการที่คล่อง
ตัว	มีความเป็นอิสระและมีงบประมาณที่พอเพียง

ทั้ งนี้ 	 ในปัจจุบันการร้องเรียนหรือร้องทุกข์  
เกี่ยวกับการใช้อำานาจหน้าที่ของข้าราชการตำารวจอัน
ทำาใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหายแกบ่คุคลใดกต็าม	ไมว่า่ 
จะเปน็ระบบการรอ้งเรยีนภายในสำานกังานตำารวจแหง่ชาติ
เองหรือการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก	ยังมีข้อจำากัด
เกีย่วกบัอำานาจในการบงัคบัใหเ้ปน็ไปตามคำาวนิจิฉยัหรอื
ความเห็นขององค์กรตรวจสอบเหล่านั้น	 เพื่อประโยชน์ 
ในการตรวจสอบ	 แก้ไขและเยียวยาความเดือดร้อน 
เสียหายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยอาจจะมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจ	 จึงสมควรให้
มีระบบการร้องทุกข์	 วิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์	 องค์กร
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์และมีหน่วยงานธุรการที่เป็น
อิสระและเป็นกลาง	 โดยมีเลขาธิการซึ่งเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ	 มีอำานาจ
หน้าที่รับผิดชอบในงานราชการของคณะกรรมการ	และ
มคีณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งทกุขจ์ากการปฏบิตัหินา้ทีข่อง
ตำารวจ	ที่มีอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญในการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากการใช้อำานาจหรือจากการกระทำา
ของข้าราชการตำารวจ	กำาหนดลักษณะของเรื่องร้องทุกข์
ที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับตำารวจ
จะรับหรือไม่รับไว้พิจารณา	และกำาหนดวิธีพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์	ทั้งนี้	ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้	 ได้กำาหนด

ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับตำารวจ

มีอำานาจกำาหนดระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

และวนิจิฉยัเรือ่งรอ้งทกุข	์และระเบยีบวา่ดว้ยเรือ่งอนัเกีย่ว

กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้
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