
                                                            

    สถานีต ารวจนครบาลบางนา  

        Bangna Police Station 

 

 การจัดการเร่ืองร้องเรียนทุจริต 

             สน.บางนา 

 

 

 

 



แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สน.บางนา 
 ฝ่ายอ านวยการ สน.บางนาได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการทุจริตและ  ประพฤติมิชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการให้บริการต่าง ๆ ของข้าราชการต ารวจ สน.บางนา โดยครอบคลุมการบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียน

ต่างๆ ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ ของ สน.บางนา เพื่อให้

ข้าราชการต ารวจ สน.บางนา ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ ข้าราชการต ารวจ 

สน.บางนา สามารถด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การ  จัดการเรื่องร้องเรียนของ 

สน.บางนา เป็นไปอย่างมีคุณภาพและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียนได้อย่างแท้จริง โดยมี รายละเอียดประกอบด้วย  

๑. ค าจ ากัดความ 

 ข้อร้องเรียน มีความหมายครอบคลุมถึง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือ ร้องขอข้อมูล ผู้

ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป ,องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน,ผู้รับบริการ,ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ติดต่อกับ สน.บางนา ผ่าน

ช่องทางต่างๆ         

๒. ประเภทข้อร้องเรียน  

๒.๑ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง ข้อสงสัยในด้านการปฏิบัติงานที่มีการฝ่าฝืน  การ

ปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ ต้องการให้ ผู้ปฏิบัติงาน

ช้ีแจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

๒.๒ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ข้อสงสัย ความไม่พึงพอใจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ต้องการให้ผู้ให้บริการช้ีแจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและชัดเจน  

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

๒.๓ ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการ ต้องการให้ผู้ให้บริการปรับปรุง  

แก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับ  

ผู้รับบริการ การใช้ค าพูด การดูแลต้อนรับ การควบคุม อารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

๒.๔ ข้อร้องเรียนประเภทอื่นๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านอื่นๆ ที่ผู้ ร้องเรียน ประสงค์ให้ สน.บางนา แก้ไขและ

ด าเนินการให้ถูกต้องและโปร่งใส 
๓. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  

๓.๑ กล่องรับขอ้คิดเห็น/ข้อร้องเรียน ณ สน.บางนา  

๓.๒ การร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ โดยการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม แจ้งข้อร้องเรียน ณ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สน.บางนา  

๓.๓ การร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฏิบัติงาน 

 ๓.๔ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : TurakanBangna@gmail.com  

๓.๕ จดหมายถึง ผกก.สน.บางนา  

๓.๖ Facebook สน.บางนา  

๓.๗ Contact Us สน.บางนา  

mailto:TurakanBangna@gmail.com


๓.๘ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๒ ของรัฐบาล  

๓.๙ สายด่วน ส านักนายกรัฐมนตรี ๑๑๑๑  

๓.๑๐ ส านักงานจเรต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

๔.กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  

๔.๑ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่ก าหนดให้ 

๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการจะด าเนินการพิจารณาแยกประเภทของเรื่องร้องเรียน 

และข้อเสนอแนะ  

๔.๓ ฝ่ายอ านวยการ ส่งเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

พิจารณา ด าเนินการโดยเร็ว  

๔.๔ เมื่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการด าเนินงานไปยังผู้ร้องเรียนทราบ  

๔.๕ ฝ่ายอ านวยการ รวบรวมข้อมูลเสนอต่อ ผกก.สน.บางนา 

๕. การตอบสอบต่อเรื่องร้องเรียน  

๕.๑ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่ก าหนดให้ โดยการให้ผู้ร้องเรียนท าการบันทึกข้อมูล 

รายละเอียดการร้องเรียน ได้แก่ ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียน  และ

เหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารที่ก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการแจ้ง ผลการด าเนินการการ กลับไปให้ผู้

ร้องทราบ แต่หากผู้ร้องประสงค์ที่จะปกปิดชื่อผู้ร้องสามารถที่จะระบุไว้ในแบบฟอร์ม  ซึ่ง สน.บางนา           

จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด  

๕.๒ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจะด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ตามข้ันตอนต่างๆ ทันท ี

 

 

 

 
 



แบบแจ้งข้อร้องเรียน สน.บางนา 

วัน....................ที่เดือน....................................พ.ศ.…………  

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

เรียน ผกก.สน.บางนา ข้าพเจ้าชื่อ...............................................................นามสกุล

................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี ................หมู่ที่……………ถนน

......................................................ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด

...............................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์..... .................. ขอร้องเรียน นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ 

(ระบุ)………………………………………………...ต าแหน่ง.................................. ฝ่ายงาน

.........................................................................ได้กระท าการเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือฝ่าฝืนไม่

ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องในกระบวนการ โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริง 

ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ 

(1)............................................................................................................จ านวน....................................แผ่น 

(2)............................................................................................. ...............จ านวน.....................................แผ่น  
 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อ ผกก.สน.บางนา เป็นความจริงทุกประการ 

และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการน าความเท็จมารอ้งเรียน

ต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อ

เจ้าพนักงาน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป  

                      ขอแสดงความนับถือ  

 

(ลงชื่อ)………………………………………………............ผู้ร้องเรียน  

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

บันทึกเพ่ิมเติม…………………………………………………………………………………………………………………………………….                   

    (ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน  

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

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

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

 



ผกก.สน.บางนา ออกค าสั่งสั่ง ให้เป็นไปตาม มติคณะกรรมการกระบวนการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนต่างๆของ สน.บางนา 

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการ จัดด าเนินการตามกระบวนการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนต่าง ๆ สรุปเป็นตารางแสดงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้. 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของ สน.บางนา 

        เร่ืองร้องเรียนจาก ภายใน/ภายนอก 

คณะกรรมการสอบสวนวินยั ร้ายแรงด าเนินการ

สอบสวนภายใน 270 วนั 

ฝ่ายอ านวยการ สน.บางนา พิจารณาคดั

แยกประเภทเร่ืองร้องเรียน 

กรณี การทจุริตและประพฤติมชิอบ เสนอตัง้

คณะกรรมการสบืสวนข้อเทจ็จริง 

คณะกรรมการสบืสวนข้อเทจ็จริง  

ด าเนินการ 

เสนอลงโทษ หรือ ยตุิเร่ือง 

รายงาน ผกกฯ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิจารณา 

ผกก.สน.บางนา ออกค าสัง่สัง่ ให้เป็นไปตาม            

มติคณะกรรมการ 

รายงานความคืบหน้าให้ผู้ ร้อง

ทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนั

รับเร่ือง

เสนอ ผกก.สน.บางนา ผา่นฝ่าย 

อก. 

กรณีไมม่ีมลู ให้ยตุเิร่ือง กรณีมีมลู ตัง้คณะกรรมการ 

สอบสวนวินยัร้ายแรง/ไม ่

ร้ายแรง 

รายงาน ผกกฯ และหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

รายงานผลให้ผู้ ร้องทราบ 

ภายใน 10 วนั นบัจากทราบ 

มติ คกก.



 



 


