คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
กระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 02-202-3089
www.industry.go.th/anti_corrupt

พบการทุจริต ประพฤติมชิ อบ ของเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม
โปรดแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2202 3089 E-mail : acc.ops2@gmail.com หรือยื่นแบบร้องเรียน ที่ www.industry.go.th
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

คานา
คู่มือการปฏิ บัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต กระทรวงอุ ต สาหกรรม จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้กระบวนการดาเนินงานเรื่องดังกล่าว มีความชัดเจน สามารถดาเนินการ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม
เมษายน 2560

1. วัตถุประสงค์
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการดาเนินงาน
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
2. ขอบเขต
การประสานงาน ติดตาม เร่งรัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประพฤติมิชอบ จนได้ผลเป็นข้อยุติ รวมทั้งการสรุปรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขนาเสนอผู้บริหารตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
3. คาจากัดความ
3.1 ศปท.อก. หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม
3.2 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ
3.3 ทุจริต หมายถึง แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
(ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) )
3.4 ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่ง หรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่า มีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น
หรื อ ใช้ อ านาจในต าแหน่ ง หน้ า ที่ เ พื่ อ แสวงหาประโยชน์ ที่ มิ ค วรได้ โ ดยชอบ ส าหรั บ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น
(ที่มา : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4)
3.5 ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน (ที่มา : หนังสือ ถาม-ตอบ น่ารู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ท.)
4. ช่องทางการร้องเรียน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม
เว็บไซต์ www.industry.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย / เอกสาร)
ติดต่อด้วยตนเอง
โทรศัพท์ 0 2202 3089
โทรสาร 0 2202 3685
หน่วยงานส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

5. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
5.1. การจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 4.1 – 4.6 ได้แก่
(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม
(2) เว็บไซต์ www.industry.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
(3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย / เอกสาร)
(4) ติดต่อด้วยตนเอง
(5) โทรศัพท์ 0 2202 3089
(6) โทรสาร 0 2202 3685
หมายเหตุ กรณีรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องต้องสอบถามข้อมูลของผู้ร้องเรียน ได้แก่ 1) ชื่อ – นามสกุล
2) ที่อยู่ 3) E-mail / หรือหมายเลขโทรศัพท์หรือมือถือ เพื่อติดต่อแจ้งกลับ
ผลการดาเนินการ
5.1.1 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบประเด็นเบื้องต้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องร้องเรียน สรุปข้อมูลการร้องเรียนบันทึกในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (ศปท.รร. 1) ส่งเรื่องให้ฝ่าย
บริหาร ศปท.อก. ทันที
5.1.2 ฝ่ายบริหาร ลงทะเบียนรับเรื่องทันที และเสนอ รอง หน.ศปท. เพื่อพิจารณาสั่งการ
5.1.3 ศปท.อก. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบแบบฟอร์มข้อมูลการร้องเรียน
(ศปท.รร. 2) เพื่อพิจารณาดาเนินการ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรก และหน่วยงานแจ้งผลการดาเนินการ
เบื้องต้นให้ ผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่อง พร้อมสาเนาแจ้ง ศปท.อก.
5.1.4 ศปท.อก. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติ
5.1.5 ศปท.อก. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
นาเสนอผู้บริหารเป็นรายไตรมาส รวมทั้งการสรุปรายงานภาพรวมรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหาร
5.2 การจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 4.7 ได้แก่ หน่วยงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
5.2.1 หน่วยงานที่รับเรื่อง ลงทะเบียนรับเรื่อง และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
5.2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องทันทีและสาเนาเรื่องแจ้ง ศปท.อก. ภายใน 7 วัน
นับแต่ได้รับเรื่อง
5.2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรก และแจ้ง
ผลการดาเนินการเบื้องต้นให้ ผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่อง พร้อมสาเนาแจ้ง ศปท.อก.
5.2.4 ศปท.อก. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติ
5.2.5 ศปท.อก. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
นาเสนอผู้บริหารเป็นรายไตรมาส รวมทั้งการสรุปรายงานภาพรวมรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหาร

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
6.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 4.1 – 4.6

ศปท.อก. รับเรื่องร้องเรียน

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงอุตสาหกรรม
2. เว็บไซต์ www.industry.go.th

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเด็น
สรุปข้อร้องเรียน บันทึกใน
แบบฟอร์ม (ศปท.รร. 1) และ
ส่งเรื่องให้ ฝ.บริหาร ทันที

หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

3. ไปรษณีย์ปกติ ( จดหมาย / เอกสาร )
4. ติดต่อด้วยตนเอง

ฝ.บริหาร ลงทะเบียนรับ และเสนอ
รอง หน.ศปท. เพื่อพิจารณาสั่งการ
ศปท.อก. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมแนบแบบฟอร์มข้อมูลการร้องเรียน
(ศปท.รร. 2)
หน่วยงานแจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้น
ต่อผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน พร้อมสาเนา
แจ้ง ศปท.อก.
4. สาเนาแจ้ง ศปท.อก.
ศปท.อก. ติดตาม เร่งรัด การดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติ
ศปท.อก. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
นาเสนอผู้บริหารเป็นรายไตรมาส

5. โทรศัพท์ 0 2202 3089
6. โทรสาร 0 2202 3685

6.2 การจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 4.7

หน่วยงาน/ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่รับเรื่อง
ลงทะเบียนรับทันที
และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาเนาเรื่องแจ้ง ศปท.อก.
ภายใน 7 วัน

แจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้น ต่อผู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วัน พร้อมสาเนาแจ้ง ศปท.อก.

ศปท.อก. ติดตาม เร่งรัด
การดาเนินการของหน่วยงาน
จนได้ข้อยุติ
ศปท.อก. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
นาเสนอผู้บริหารเป็นรายไตรมาส

เรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทาง www.industry.go.th

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

1. การร้องเรียนผ่านทาง www.industry.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกส่ง เข้าสู่ Email: acc.ops2.gmail.com และ Google Drive
(แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน)

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนรูปแบบ ไฟล์ Excel เพื่อจัดทาข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ตามแบบฟอร์ม ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

ตัวอย่าง รูปแบบไฟล์ ที่ต้องดาวน์โหลด

ตัวอย่าง ไฟล์ Excel แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต

แบบฟอร์ม
สรุปข้อมูลการร้องเรียน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม

แบบ ศปท.รร. 1

ส่วนที่ ๑ ช่องทางการร้องเรียน
 เว็บไซต์ www.industry.go.th > ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
 จดหมาย
 โทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ – ๒๐๒ ๓๐๘๙
 อื่นๆ ...............................................................................................................
ส่วนที่ ๒ วัน/เวลา/เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
วันที่...................................................................... เวลา ........................................
ชื่อ - นามสกุล.........................................................................................................
ตาแหน่ง .................................................................................................................
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ - นามสกุล.......................................................................เพศ...................อายุ..........................
ที่อยู่...................................................................................................................... ..........................
อีเมล.................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................................
ส่วนที่ ๔ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๕ ประเด็นความต้องการให้ช่วยเหลือหรือแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๖ การดาเนินการ
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วันที่รับ
เรื่อง
4 ก.พ.
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ชื่อ –
นามสกุล

ที่อยู่

อสิมา

-

อีเมล
kanana@hotmail.com

เบอร์
โทรศัพท์
-
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ใบประกอบการโรงโฟมพรรั้ง จ.ระนอง
ไม่ได้ต่อแต่ส ามารถทางานกันได้หรอ
ช่วยตรวจตรากันด้ว ยนะคะ
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