
 

      สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

 

 

 

คู่มือการดำเนินการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน ของ สน.บางพลัด 

 งานอำนวยการ สน.บางพลัด ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ การจัดซ้ือจัดจ้าง การให้บริการต่างๆ  ของข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด โดยคลอบ
คลุมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และการให้บริการต่างๆ ของ สน.บางพลัด เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ
เก่ียวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ของ ข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด ซ่ึงสามารถดำเนินการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การจัดการเร่ืองร้องเรียน ของ สน.บางพลัด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียนได้อย่างแท้จริง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 1.คำจำกัดความ 

  - ข้อร้องเรียน มีความหมายครอบคลุมถึง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย 

     การสอบถาม หรือ ร้องขอข้อมูล 

  -  ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป,องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน,ผู้รับบริการ,ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ติดต่อกับ สน.บางพลัด ผ่านทางช่องทางต่างๆ 

 2.ประเภทข้อร้องเรียน 

  ๒.๑ ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง ข้อสงสัยในด้านการ
ปฏิบัติงานที่มีการฝ่าฝืนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการใช้อํานาจ
หน้าที่ในทางมิชอบ ต้องการให้ ผู้ปฏิบัติงานชี้แจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
และชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

  ๒.๒ ข้อร้องเรียนเก่ียวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง หมายถึง ข้อสงสัย ความไม่พึงพอใจด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องการให้ผู้ให้บริการช้ีแจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างให้ถูกต้องและชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

  ๒.๓ ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการใหบ้ริการวิชาการ ต้องการให้
ผู้ให้บริการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการความล่าช้าข้อผิดพลาดในการ
ให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับ ผู้รับบริการ การใช้ค าพูด การดูแลต้อนรับการควบคุม อารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

  ๒.๔ ข้อร้องเรียนประเภทอื่นๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านอื่นๆ ที่ผู้ร้องเรียน ประสงค์ให้
สน.บางพลัด แก้ไข ดําเนินการให้ถูกต้องและโปร่งใส 



 3.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

  ๓.๑ กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ณ ฝ่ายอํานวยการ ช้ัน ๒ สน.บางพลัด  
 ๓.๒ การร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ โดยการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม แจ้งข้อร้องเรียน ณ 
ฝ่ายอํานวยการ ช้ัน ๒ สน.บางพลัด 

  ๓.๓ การร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฏิบัติงาน 

  ๓.๔ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Bangpat@rtp.go.th 

  ๓.๕ จดหมายถึง ผกก.สน.บางพลัด 

  ๓.๖ Facebook สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด 

  ๓.๗ เว็ปไซด์ สน.บางพลัด https://www.bangpladpolice.com 

  ๓.๘ ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ๑๑๒ ของรัฐบาล 

  ๓.๙ สายด่วน สำนักนายกรัฐมนตรี 1111 

  3.10 สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

4.กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

  ๔.๑ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กํา หนดให้ 

  ๔.๒ เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน ฝ่ายอํา นวยการจะดํา เนินการพิจารณาแยกประเภทของเร่ือง
ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

  ๔.๓ ฝ่ายอํานวยการ ส่งเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร็ง 

  ๔.๔ เม่ือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใหแ้จ้งผลการดำเนินงานไปยังผู้ร้องเรียนทราบ 

  4.5 ฝ่ายอำนวยการ รวบรวมช้อมูลเสนอต่อ ผกก.สน.บางพลัด 

  

 

 



5. การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 

  ๕.๑ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กําหนดให้ โดยการให้ผู้ร้องเรียนทําการ
บันทึกขอ้มูลรายละเอียดการร้องเรียน ได้แก่ ช่ือผู้ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูก
ร้องเรียนและเหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารที่กํา หนด เพื่อประโยชน์ในการแจ้ง ผลการดำเนินการ
กลับไปให้ผู้ร้องทราบ แต่หากผู้ร้องประสงค์ท่ีจะปกปิดชื่อผู้ร้องสามารถที่จะระบุไว้ในแบบฟอร์ม ซ่ึง สน.บาง
พลัด จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 

  ๕.๒ เม่ือได้รับข้อร้องเรียน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกระบวนการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแจ้งข้อร้องเรียน สน.บางพลัด 

                                                                  วัน.................เดือน.............................พ.ศ................ 

เร่ือง ร้องเรียน...................................................... 

เรียน ผกก.สน.บางพลัด 

       ข้าพเจ้าช่ือ...............................................................นามสกุล............................................................ ...... 

อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่.............ถนน............................................ตำบล/แขวง...... ....................... 

อำเภอ/เขต........................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์............ ................ 

ขอร้องเรียน นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ(ระบุ)..................................................ตำแหน่ง....................................... 

ฝ่ายงาน...............................................................ได้กระทำการเป็นทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องในกระบวนการโดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังนี้
.............................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ................................................................... 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ 
1...........................................................................................จำนวน............................ .............................แผ่น 
2.......................................................................................... .จำนวน.........................................................แผ่น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อ ผกก.สน.บางพลัด เปน็ความจริงทุกประการ และ
ขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำความเท็จมาร้องเรียนต่อ
เจา้หน้าที่ซ่ึงทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เปน็ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 
        ขอแสดงความนับถือ 
      
     (ลงชื่อ)..........................................................................ผู้ร้องเรียน 
ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ( )ด้วยตนเอง ( ) อินเตอร์เน็ต ( ) จดหมาย ( ) อืน่ๆ ได้แก่ 
 
บันทึกเพิ่มเติม.............................................................................................................. .................................. 
 
     (ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าที่ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน 
              (...........................................) 
     ตำแหน่ง.................................................. 
        วันที่............เดือน....................พ.ศ................ 



กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของ สน.บางพลัด 
เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน ฝ่ายอำนวยการ จะดำเนนิการตามกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนตาม

ขั้นตอนต่างๆ สรุปเป็นตารางแสดงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
 

 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องร้องเรียนจาก ภาย/ใน/ภายนอก 
 

  

ฝ่ายอำนวยการ สน.บางพลัด พิจารณาคัด
แยกประเภทเรือ่งร้องเรียน 

กรณี การทจุริตและประพฤติมิชอบเสนอตัง้

คณะกรรมการสืบสวนขอ้เทจ็จริง 

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ดำเนินการ 

คณะกรรมการสอบสวนวินยั รา้ยแรง 

ด าเนินการสอบสวนภายใน 270 วนั 

เสนอ ลงโทษ หรือ ยุติเรือ่ง 

รายงาน ผกก.ฯ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
เพื่อพิจารณา 

ผกก.สน.บางพลัด ออกคำสั่ง สั่งให้เป็นไป
ตามมติ คณะกรรมการ 

รายงานผลใหผู้ร้อ้งทราบ ภายใน 10 

วนั นบัจากทราบ มติ คณะกรรมการ 

รายงานความคิบหน้าให้ผู้
ร้องทราบภายใน 15 วัน 

นับจากวันรับเรื่อง 

กรณีไม่มีมูล
ให้ยุติเรื่อง 

เสนอ ผกก.สน.บางพลัด 
ผ่านฝ่ายอำนวยการ 

รายงาน ผกก.ฯ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

กรณีมีมูล ต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน
วินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง 



แผนผังขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวน
ข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


