ประกาศสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
----------------------------------------------ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 และนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาเมือ่ วันที่ 29
ธันวาคม 2551 ระบุให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ดังนี้
1. เมื่อผู้บงั คับบัญชาได้รับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับทางราชการ
หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พจิ ารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยาน
บุคคลแน่นอนเท่านั้น
2. ส่งสาเนาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างชั่วคราวโดยปิดชื่อผูร้ ้องเรียนหรือสาเนาบัตรสนเท่ห์ให้ผบู้ ังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษทาการสืบสวนทางลับ
ว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มมี ูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย จึงจะยุตเิ รือ่ งได้ ทั้งนี้ ให้รบี
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานให้ผบู้ ังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องราวทราบ
3. ถ้าปรากฎว่า มีความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ดาเนินคดีทางอาญา
ถ้าปรากฏมีมลู ความจริงเป็นกรณีความผิดทางวินัย ให้ดาเนินการสอบสวน หรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
4.
ให้ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งเป็นผู้บงั คับบัญชาชั้นต้นของผู้ถูก
ร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ผู้ให้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล การให้ถอ้ ยคา หรือ
การส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อป้องกันมิให้ถูกกลั่นแกล้งอันเนือ่ งมาจากการกระทาดังกล่าว
/5. …….
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5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างชั่วคราวมีชื่อที่อยู่ชัดเจน ภายหลังจากที่ได้มีการสืบสวนตามคาร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษเสร็จสิ้น ให้
หัวหน้าส่วนราชการของผู้ถูกร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ เป็นผู้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับภายในเวลาอัน
สมควร
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

(นายบุญส่ง เกิดกลาง )
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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วิธีการและเงือ่ นไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อการดาเนินการของ สนพ.
1. เงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1.1 แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ.
http://www.eppo.go.th/admin/clean/FormQ.html หรือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.
http://www.eppo.go.th/infocenter
1.2 รายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ต้องให้ได้ความชัดเจน หรือ เบาะแสพอที่จะนาสืบหา
ข้อเท็จจริงของเรื่อง เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป
1.3 หากเป็นกรณีที่ผรู้ ้องเรียนสามารถเปิดเผยชื่อได้ ควรระบุสถานที่ หรือ เบอร์โทรศัพท์เพือ่ ติดต่อกลับ
1.4 เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ต้องเป็นการกล่าวหาข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการใน
สังกัดสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2.1 ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูล แหล่งข้อมูล ได้แก่
(1) คณะทางานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ.
(2) กลุ่มช่วยอานวยการและสื่อสารองค์กร ซึ่งมีหน้าทีร่ ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2.2 การลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มช่วยอานวยการและสื่อสารองค์กรจะเป็นนายทะเบียน
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. การพิจารณาดาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
3.1 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว ต้องนาข้อมูล ข้อเท็จจริง เสนอผู้ บังคับบัญชา
พิจารณาภายใน 3 วันทาการ และแจ้งผลการดาเนินงานเบือ้ งต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันทาการ
3.2 การดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
- กรณีมีประเด็นพิจารณาไม่สลับซับซ้อน หรือ พยานบุคคลที่ต้องสอบปากคาไม่มาก จะใช้เวลา
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ
- กรณีที่มีประเด็นพิจารณาสลับซับซ้อน ใช้เวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทาการ
- หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด ให้ขยายเวลาพิจารณาออกไปไม่
เกิน 30 วันทาการ
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แผนภูมิมาตรการการร้ องเรียน / ร้ องทุกข์

ผู้ร้องเรียน

กลุม่ ช่วยอานวยการ ฯ
เสนอภายใน 3 วัน
ลงทะเบียนรับเรื่องร้ องเรี ยน

ผอ.สนพ.

คณะทางานศูนย์ ประสานราชการ
ใสสะอาด สนพ.
พิจารณาข้ อร้ องเรี ยน
แจ้ งการดาเนินการขัน้ ต้ นแก่ ผ้ ูร้องเรี ยน
ภายใน
7 วันทาการ

ไม่ เข้ าข่ าย สนพ.

ศูนย์ รับเรื่ องราว
ร้ องทุกข์ ของ
รั ฐบาล 1111

เกี่ยวกับ สนพ.

ศูนย์ บริ การร่ วม

ไม่ ซับซ้ อน

ซับซ้ อน

ตรวจสอบ

ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 30 วันทาการ
กรณีวินิจฉัยไม่เสร็จ

ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 15 วันทาการ

แจ้ งผล
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ขยายเวลาพิจารณาได้ ไม่ เกิน
30 วัน
แจ้ งผล
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