
 

 

 

 

 

  

 

แนวปฏิบติั การจดัการเรื1องร้องเรียนการทุจริต  

สน.พหลโยธิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สน.พหลโยธิน 

 

ฝ่ายอำนวยการ สน.พหลโยธิน  ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการให้บริการต่าง ๆ ของข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน  โดยครอบคลุมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ 

ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ ของสน.พหลโยธิน  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ สน.

พหลโยธิน  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ ข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน  สามารถ

ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนของ สน.พหลโยธิน  เป็นไปอย่างมี

คุณภาพและช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียนได้อย่างแท้จริง โดยมรีายละเอียดประกอบด้วย 

๑. คำจำกัดความ 

ข้อร้องเรียน มีความหมายครอบคลุมถึง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป,องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน,ผู้รับบริการ,ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ติดต่อกับสน.พหลโยธิน  ผ่านช่องทางต่างๆ 

๒. ประเภทข้อร้องเรียน 

๒.๑ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง ข้อสงสัยในด้านการปฏิบัติงานที่มีการฝ่าฝืนการปฏิบัติงานหรือ

การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานชี้แจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง 

หรือแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๒.๒ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง ข้อสงสัย ความไม่พึงพอใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องการให้ผู้ให้บริการ

ชี้แจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

๒.๓ ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการ ต้องการให้ผู้ให้บริการปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการการใช้คำพูดการ

ดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๒.๔ ข้อร้องเรียนประเภทอื่นๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านอื่นๆ ที่ผู้ร้องเรียน ประสงค์ให้ สน.พหลโยธิน แก้ไขและดำเนินการให้

ถูกต้องและโปร่งใส 

๓. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

๓.๑ กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ณ ฝ่ายอ านวยการ ชั้น 3 สน.พหลโยธิน  

๓.๒ การร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ โดยการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม แจ้งข้อร้องเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริต สน.พหลโยธิน  

๓.๓ การร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฏิบัติงาน 

๓.๔ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : Div2_11.108@hotmail.com  

๓.๕ จดหมายถึง ผกก.สน.พหลโยธิน  



๓.๖ Facebook สน.พหลโยธิน  

๓.๗ Contact Us สน.พหลโยธิน  

๓.๘ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๒ ของรัฐบาล 

๓.๙ สายด่วน สำนักนายกรัฐมนตรี 1111 

๓.๑๐ สำนักงานจเรตำรวจ ส านักงานตำรวจแห่งชาติ 

๔. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๔.๑ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กำหนดให ้

๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายอำนวยการจะดำเนินการพิจารณาแยกประเภทของเรื่องร้องเรียน 

และข้อเสนอแนะ 

๔.๓ ฝ่ายอำนวยการ ส่งเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

ดำเนินการโดยเร็ว 

๔.๔ เมื่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการดำเนินงานไปยังผู้ร้องเรียนทราบ 

๔.๕ ฝ่ายอำนวยการ รวบรวมข้อมูลเสนอต่อ ผกก.สน.พหลโยธิน  

๕. การตอบสอบต่อเรื่องร้องเรียน 

๕.๑ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กำหนดให้ โดยการให้ผู้ร้องเรียนทำการบันทึกข้อมูล 

รายละเอียดการร้องเรียน ได้แก่ ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียนและเหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์ม

เอกสารที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการแจ้ง ผลการดำเนินการการกลับไปให้ผู้ร้องทราบ แต่หากผู้ร้องประสงค์ที่จะปกปิดชื่อผู้ร้องสามารถที่

จะระบุไว้ในแบบฟอร์มซึ่ง สน.พหลโยธิน  จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 

๕.๒ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ทันที 

 

 

 

 

 

 



แบบแจ้งข้อร้องเรียน สน.พหลโยธิน  

วัน....................ท่ีเดือน....................................พ.ศ............ 

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

เรียน ผกก.สน.พหลโยธิน  

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

อยู่บ้านเลขท่ี ................หมู่ท่ี...............ถนน......................................................ตำบล/แขวง................................ 

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

ขอร้องเรียน นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................................ตำแหน่ง.................................. 

ฝ่ายงาน.........................................................................ได้กระทำการเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องในกระบวนการ 

โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริง 

ดังน้ี......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

พร้อมน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ 

(1)............................................................................................................จำนวน..........................................แผ่น 

(2)............................................................................................................จำนวน..........................................แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงท่ีได้ย่ืนร้องเรียนต่อ ผกก.สน.พหลโยธิน  เป็นความจริงทุกประการ และขอ 

รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นท้ังหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงทำให้ 

ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

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

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ( ) ด้วยตนเอง ( ) อินเทอร์เน็ต ( ) จดหมาย ( ) อ่ืนๆ ได้แก่ 

บันทึกเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ).........................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเร่ืองร้องเรียน 

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

ตำแหน่ง........................................................ 

วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ............ 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 



 

 

 

 

ประกาศ สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

เร่ือง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 

---------------------------------------------------------------- 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้

องกันและปราบปรามการทุจริต 

เพื่อให้การดําเนินการคุ้มครองดูแลผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกันแกล้งจากผลของการให้ข้อมูลหรือเป็นพยานหรือถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็

นธรรม ในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานและข้าราชการตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน จึงขอประกาศ

มาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลัน่แกล้ง กรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆดังนี้ 

๑. มาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งจากผลของการให้ข้อมูลหรือเป็นพยานหรือถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธ

รรมในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานหรือข้าราชการตํารวจ ในสังกัดสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

 

๑.๑ กรณีบัตรสนเท่ห์ไม่ลงชื่อ ที่อยู่ ตําแหน่ง ไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่มีการระบุหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง 

ตลอดจนชี้พยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น 

๑.๒ กรณีร้องเรียนโดยระบุชื่อ ตําแหน่ง ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับร้องเรียน ให้ถือเป็น 

ความลับทางราชการ แล้วส่งสําเนาโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษทําการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงหรือไม่

เพียงใด 

                          (ก) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้ยุติเรื่องแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องทราบ กรณีผู้ร้อง

เรียนเป็นข้าราชการตํารวจในสังกัดนําความเท็จมาร้องเรียน ให้ดําเนินการทางวินัย หากเป็นหากเป็นข้าราชการต่างสังกัด ให้รายงานข้อเท็จ

จริงใหผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ร้องเรียนทราบเพื่อใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควรต่อไป กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอกและผู้ถูกคุมคาม

หรือผู้ 

ถูกร้องเรียนมีความประสงค์ดําเนินคดีอาญา ให้งานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ให้

คําปรึกษาและคําแนะนําแก่ผู้ถูกคุมคามหรือผู้ถูกร้องเรียน เพื่อมิให้มีการกลั่นแกล้งกัน 

๒. มาตรการป้องกันภัยผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 

                         ๒.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับแจ้งในเบื้องต้น ให้ถือเป็นความลับทางราชการ ให้ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล 

ที่อยู่ หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้แจ้งแล้ว ดําเนินการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด 

                         ๒.๒ ในการดําเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าผู้ แจ้งเบาะแสเป็นข้าราชการ

ตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ข้าราชการต่างสังกัด หรือบุคคลภายนอกได้ให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่า

งยิ่ง ผู้แจ้งพึงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนตามสมควรเช่น ความชอบ หรือประกาศเกียรติคุณแล้วแต่กรณีเป้นการพิเศษ หากปรากฎ



ภายหลังว่าผู้แจ้งเบาะแสได้แจ้งข้อความอันเป้นเท็จ หากเป็นข้าราชการตํารวจในสังกัด ให้ดําเนินการทางวินัย หากเป็นข้าราชการต่าง

สังกัดให้รายงานผู้งคับบัญชาของผู้แจ้งเบาะแสทราบ เพื่อใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควร หากเป็นบุคคลภายนอกและผู้เสียหายมีความประสงค์

ดําเนินคดีทางอาญา ให้งานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมาย ให้คําปรึกษาและ

คําแนะนําแก่ผู้เสียหาย 

๓. มาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้ง กรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นโทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์จด

หมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) หรือสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) ของสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

                         ๓.๑ กรณีผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่มีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลที่แน่

นอนเท่านั้น 

                         ๓.๒ กรณผีู้ร้องเรียนระบุชื่อ ที่อยู่ ให้รายงานตามลําดับชั้นถึงผู้บังคับบัญชา และใหผู้บังคับบญัชาดาํเนนิการสบืสวนหรอื

พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยหรือไม่ 

                          3.2.1 กรณไีม่มีมูลที่ควรไม่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้ยุติเรื่องแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

                          3.2.3 กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย หากเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการตาม

วิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร หากเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรงให้ตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

กรณีเป็นความผิดทางกฎหมาย ให้ดําเนินคดทีางอาญา 

                         ๓.๓ กรณีผู้ร้องเรียนเป็นข้าราชการตํารวนในสังกัดสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน นําความ 

เท็จมาร้องเรียน ให้ดําเนินการทางวินัย หากเป็นข้าราชการต่างสังกัด ให้รายงานข้อเท็จจริงใหผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบเพื่อใช้ดุลพินิจตาม

สมควร หากเป็นบุคคลภายนอกและผู้ถูกร้องเรียนต้องการดําเนินคดีอาญาให้งานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ดําเนินการให้

ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมาย ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแกผู้ถูกคุมคามหรือผู้ถูกร้องเรียน เพื่อมิให้มีการกลั่นแกล้งกัน 

                          ๓.๔ กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อทางราชการ ผู้ร้องพึงมีสิทธไิด้รับประโยชน์ตอบแทนตาม

สมควร เช่น ความชอบหรือประกาศเกียรติคุณ แล้วแต่กรณีเป็นการพิเศษ 

                          ๓.๕ กรณีการสอบสวนถึงที่สุด ปรากฎว่าผู้ถูกคุมคามหรือถูกกลั่นแกล้งทางสื่อมิได้กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้นั้น

แจ้งเป็นหนังสือขอให้บรรณาธิการ เจ้าของรายการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อนั้น ๆลงพิมพ์หรือกระทําการใดๆ ซึ่งแก้หรือปฏิเสธเรื่องนั้น โดย

การแก้หรือลงพิมพ์เรื่องดังกล่าว ให้ดําเนินการทันทีเมื่อได้รับหนังสือ หากไม่ดําเนินการ ผู้ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งมีสิทธิดําเนินการทาง

หรือทางแพ่ง ทางอาญาต่อไป 

 

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

                                                    พนัตํารวจเอก 

( ชิศณุพงศ์  สุริยานนท ์) 

ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 


