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แนวปฏิบัติ การจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต



แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนของ สน.พระโขนง
ฝ่ายอ านวยการ สน.พระโขนง ไดด้ าเนินการจดัท าแนวทางการจดัการเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการ ทุจริตแลประพฤติ
มิชอบ การจดัซ้ือจดัจา้ง และการใหบ้ริการต่าง ๆ ของขา้ราชการต ารวจ สน.พระโขนง โดยครอบคลุมการบริหาร
จดัการเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนการรับฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ
ต่างๆ ของ สน.พระโขนง เพื่อใหข้า้ราชการต ารวจ สน.พระโขนง ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบหรือเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ ขา้ราชการต ารวจ สน.พระโขนง สามารถด าเนินการจดัการเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อใหก้ารจดัการเร่ืองร้องเรียนของ สน.พระโขนงเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและช่วย
แกไ้ขปัญหาของผูร้้องเรียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย

๑. ค าจ ากดัความ

- ขอ้ร้องเรียน มีความหมายครอบคลุมถึง ขอ้ร้องเรียน/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/ค า 
ชมเชย/ การสอบถาม หรือ ร้องขอขอ้มูล

- ผูร้้องเรียน หมายถึง ประชาชนทัว่ไป,องคก์รภาครัฐ/ภาคเอกชน,ผูรั้บบริการ,ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ี ติดต่อกบั สน.พระโขนง ผา่นช่องทางต่างๆ

๒. ประเภทข้อร้องเรียน

๒.๑ ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง ขอ้สงสัยในดา้นการปฏิบติังาน ท่ีมี
การฝ่าฝืนการปฏิบติังานหรือการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการใช ้

อ านาจหนา้ท่ีในทางมิชอบ ตอ้งการให ้ผูป้ฏิบติังานช้ีแจง ตอบขอ้สงสัย ปรับปรุง หรือแกไ้ขการ 
ปฏิบติังานใหถู้กตอ้งและชดัเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๒.๒ ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง หมายถึง ขอ้สงสัย ความไม่พึงพอใจดา้นการจดั 
ซ้ือจดัจา้ง ตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการช้ีแจง ตอบขอ้สงสัย ปรับปรุง หรือแกไ้ขการปฏิบติังานดา้น
การ จดัซ้ือจดัจา้งใหถู้กตอ้งและชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๒.๓ ขอ้ร้องเรียนการใหบ้ริการ หมายถึง ขอ้ไม่พึงพอใจดา้นการใหบ้ริการวชิาการ ตอ้งการให้
ผูใ้ห ้บริการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการความ
ล่าชา้ ขอ้ผดิพลาดในการใหบ้ริการ การเลือกปฏิบติักบั ผูรั้บบริการ การใชค้  าพูด การดูแล
ตอ้นรับ การควบคุม อารมณ์ของผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้

๒.๔ ขอ้ร้องเรียนประเภทอ่ืนๆ หมายถึง ขอ้ท่ีไม่พึงใจในดา้นอ่ืนๆ ท่ีผูร้้องเรียน ประสงค์
ให ้สน.พระโขนง แกไ้ขและด าเนินการใหถู้กตอ้งและโปร่งใส



แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนของ สน.โขนง

๓. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน

๓.๑ กล่องรับขอ้คิดเห็น/ขอ้ร้องเรียน ณ ฝ่ายอ านวยการ ชั้น 3 สน.พระโขนง
๓.๒ การร้องเรียนดว้ยตนเอง ในวนั เวลาราชการ โดยการกรอกขอ้มูลแบบฟอร์ม แจง้
ขอ้ร้องเรียน ณ ฝ่ายอ านวยการ ชั้น 3 สน.พระโขนง
๓.๓ การร้องเรียนดว้ยตนเอง ในขณะการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ณ 
จุดปฏิบติังาน 
๓.๔ จดหมายถึง ผกก.สน.พระโขนง

๓.๕ Facebook. สน.พระโขนง https://www.facebook.com/PRAKANONG.Station

๓.๖ เวป็ไซด ์สน.พระโขนง http://phrakhanong.metro.police.go.th/index.php

๓.๗ ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์๑๑๒ ของรัฐบาล
๓.๘ สายด่วน ส านกันายกรัฐมนตรี 1111 3.10 ส านกังานจเรต ารวจ ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ 
๔. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๔.๑ ผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนไดใ้นช่องทางท่ีก าหนดให้
๔.๒ เม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการจะด าเนินการพิจารณาแยกประเภท
ของเร่ืองร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ
๔.๓ ฝ่ายอ านวยการ ส่งเร่ืองร้องเรียน ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ ไปยงัฝ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณา ด าเนินการโดยเร็ว
๔.๔ เม่ือฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด า เนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ เสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหแ้จง้ผลการด าเนินงานไปยงัผู ้
ร้องเรียนทราบ
๔.๕ ฝ่ายอ านวยการรวบรวมขอ้มูลเสนอต่อ ผกก.สน.พระโขนง

๕. การตอบสอบต่อเร่ืองร้องเรียน
๕.๑ ผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนไดใ้นช่องทางท่ีก าหนดใหโ้ดยการใหผู้ร้้องเรียนท า 
การบนัทึกขอ้มูล รายละเอียดการร้องเรียน ไดแ้ก่ ช่ือผูร้้องเรียน ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ช่ือ
หน่วยงาน หรือช่ือผูถู้กร้องเรียน และเหตุท่ีร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารท่ีก า หนด 
เพื่อประโยชนใ์นการแจง้ ผลการด า เนินการการ กลบัไปใหผู้ร้้องทราบ แต่หากผูร้้อง
ประสงคท่ี์จะปกปิดช่ือผูร้้องสามารถท่ีจะระบุไวใ้นแบบฟอร์ม ซ่ึง สน.พระโขนงจะ
รักษาเป็นความลบัอยา่งเคร่งครัด
๕.๒ เม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะด า เนินการตามกระบวนการ
จดัการเร่ืองร้องเรียน ตามขั้นตอนต่างๆ ทนัที



แบบแจ้งข้อร้องเรียน สน.พระโขนง

วนั....................ทีเ่ดือน....................................พ.ศ…………

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

เรียน ผกก.สน.พระโขนง

ข้าพเจ้าช่ือ...............................................................นามสกลุ........................................................................
อยู่บ้านเลขที ่................หมู่ที…่…………ถนน......................................................ต าบล/แขวง.................................... 
อ า เภอ/เขต.....................................จงัหวดั...............................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์................................ 
ขอร้องเรียน นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………....................…...
ต าแหน่ง.................................. ฝ่ายงาน.........................................................................ได้กระท า การเป็นการทุจริต
และประพฤตมิชิอบ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติามหรือปฏิบัตไิม่ถูกต้องในกระบวนการโดยมรีายละเอยีดข้อเทจ็จริง
ดงันี…้……....................………………………………………………………………………………

……………………………………………….............................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……….. พร้อมนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพจิารณามาด้วยแล้ว คือ
(1)............................................................................................................จ า นวน..........................................แผ่น 
(2)............................................................................................................จ า นวน..........................................แผ่น ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า ข้อเทจ็จริงทีไ่ด้ย่ืนร้องเรียนต่อ ผกก.สน.พระโขนง เป็นความจริงทุกประการ และขอรับ ผดิชอบต่อ
ข้อเทจ็จริงดงักล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการน า ความเทจ็มาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที ่ซ่ึงท าให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหาย เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเทจ็ต่อเจ้าพนักงาน จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณา
ด า เนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

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

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน (    ) ด้วยตนเอง (    ) อนิเทอร์เน็ต (    ) จดหมาย (    ) อ่ืนๆ ได้แก่

บันทกึ
เพิม่เตมิ………………………………………………………………………………………………………………………
…………….

(ลงช่ือ).........................................................เจ้าหน้าทีผู้่รับเร่ืองร้องเรียน

(.........................................................)

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

วนัที.่............เดือน.......................พ.ศ............



เร่ืองร้องเรียนจาก
ภายใน/ภายนอก
ฝ่ายอ านวยการ สน.พระโขนง
พจิารณาคัดแยกประเภทเร่ืองร้องเรียน

กรณไีม่มีมูล
ให้ยุติเร่ือง

เสนอ ผกก.สน.พระโขนง

รายงาน ผกกฯ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

คณะกรรมการสอบสวนวนิัย ร้ายแรง
ด าเนินการสอบสวนภายใน 270 วนั

เสนอลงโทษ หรือ ยุตเิร่ือง

รายงาน ผู้ก ากบัการ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือพจิารณา

ผกก.สน.พระโขนง ออกค าส่ัง
ให้เป็นไปต่ท ทตคิณะกรรมการ

รายงานผลให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 10 วนั นับจาก
ทราบ มต ิคกก.




