แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
-----------------------------สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) มีหน้ำที่ในกำรเสนอแนะกำรกำหนดนโยบำยและ
แผนเกี่ยวกับพลังงำนของประเทศ รวมทั้งมำตรกำรทำงด้ำนพลังงำน เพื่อให้ประเทศมีพลังงำนใช้อย่ำงมั่นคง ยั่งยืน
เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนของ สนพ.
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สนพ. จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส ตลอดจนกำรรักษำควำมลับ
ของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส ด้วยควำมโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม พร้อมรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีรำยละเอียดดังนี้

1. การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/การแจ้งเบาะแส
1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่อพบเห็น ประสบ หรือมีพยำนหลักฐำนข้อมูลที่มีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ำผู้ปฏิบัติงำน สนพ. มีกำรกระทำ
ทุจริต ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมี กำรประพฤติที่ไม่เหมำะสมขั ดต่อนโยบำย
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. สนพ. ไม่สำมำรถรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบดังต่อไปนี้
2.1. เรื่องที่มีกำรฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศำลหรือศำลพิพำกษำหรือมีคำสั่งเด็ดขำดแล้ว
2.2 กรณีบั ตรสนเท่ห์ ห รื อข้อร้ องเรียน ข้อกล่ ำวหำที่ไม่ระบุชื่อและที่อ ยู่ที่แ ท้จริงของผู้ ร้ องเรี ย น
หรือ ผู้กล่ำวหำ เว้นแต่ได้แนบเอกสำรหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือ

2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/การแจ้งเบาะแส
1. หำกผู้ใดพบเห็นกรณีเจ้ำหน้ำที่ของ สนพ. มีพฤติกรรมเป็นที่สงสัยหรือมีกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิช อบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งถือเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่ สำมำรถแจ้งผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้
1.1 ทำงโทรศัพท์ 0 2612 1555 ต่อ 456 ถึงเลขำนุกำรกรม สนพ. โดยตรง หรือโทร 0 2612
1555 ต่อ 466 หัวหน้ำกลุ่มนิติกำร หรือ โทร 0 2612 1555 ต่อ 480 หัวหน้ำกลุ่มช่วย
อำนวยกำรและสื่อสำรองค์กร
1.2 ทำง website สนพ. ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/ โดยไปที่ หน้ำหลักเลือกหัวข้อ
รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต คลิกเข้ำไป จะปรำกฏหน้ำรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
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1.2.1 เข้ า หน้ า website สนพ. ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/
คลิกเลือกหน้าหลัก

1.2.2 เลือกหัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1.2.3 แบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
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1.3 ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเองหรื อ จั ด ส่ ง เอกสำรที่ 121/1-2 อำคำรส ำนั ก งำนนโยบำยและ
แผนพลังงำน ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3. การดาเนินการทางวินัยกับพนักงานที่ถูกร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
1. ผู้ร้องเรียนดำเนินกำรร้องเรียนเรื่องทุจริตถึงเลขำนุกำรกรมโดยตรงหรือ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของ สนพ.
ตำมข้อ 2 หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำเจ้ำหน้ำที่ของ สนพ. ผู้ใดกระทำผิดวินัย ถึงเลขำนุกำรกรม เลขำนุกำรกรม ต้อง
รำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (ผอ.สนพ.) ทรำบ
2. เมื่อเลขำนุกำรกรมได้รับรำยงำน หรือเรื่องร้องเรียนตำมข้อ 1. กรณีเจ้ำหน้ำที่ถูกร้องเรียนหรือมีกรณี
เป็นที่สงสัยว่ำกระทำผิดวินัยให้เลขำนุกำรกรมรำยงำน ผอ.สนพ. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง และใน
กำรสอบข้อเท็จจริงต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อ
พยำนก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงข้อเท็จจริง
3. คณะกรรมกำรสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ต้ อ งด ำเนิ น กำรสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยใน 30 วั น เมื่ อ
คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงดำเนินกำรเสร็จแล้วเห็นว่ำกำรกล่ำวหำไม่มีมูลตำมข้อกล่ำวหำ ให้เสนอผลกำรสอบ
ข้อเท็จจริงต่อ ผอ.สนพ. เพื่อพิจำรณำสั่งกำรและถ้ำเห็นว่ำกล่ำวหำข้อมูลตำมข้อกล่ำวหำมีมูลตำมข้อกล่ำวหำ โดย
มี พ ยำนหลั ก ฐำนให้ ผอ.สนพ. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนควำมผิ ด ทำงวินัย เพื่ อ สอบสวนและรวบรวม
ข้อเท็จจริง สรุปผลกำรพิจำรณำพร้อมทั้งควำมเห็นกำรลงโทษเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้กระทำผิดวินัยตำมควำมผิดแล้วแต่กรณี
4. เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนควำมผิดทำงวินัยดำเนิ นกำรสอบสวนแล้วเสร็จให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ควำมผิดทำงวินัย สรุปผลกำรพิจำรณำทั้งควำมเห็นและกำรลงโทษเสนอ ผอ.สนพ. เพื่อพิจำรณำออกคำสั่งลงโทษต่อไป
พร้อมทั้งเสนอขอควำมเห็นชอบแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนได้รับทรำบ
6. คณะกรรมกำรสอบสวนควำมผิ ดทำงวินัยต้องรวบรวมข้อเท็จจริง สรุปผลกำรพิจำรณำพร้อมทั้ ง
ควำมเห็นและกำรลงโทษให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ผลกำรสอบข้อเท็จจริงเว้นแต่มีเหตุขัดข้อง
ที่ทำให้กำรพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ก็ให้ขยำยระยะเวลำซึ่งไม่เกิ น 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง
จะต้องไม่เกิน 30 วัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรำกฏไว้ด้วย
ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ใดถูกสั่งลงโทษ สำมำรถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. 2551 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยเรื่องพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539

4. การคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/การแจ้งเบาะแส
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผู้แจ้งเบำะแสที่กระทำโดย
เจตนำสุจริต ให้ดำเนินกำร ดังนี้
1. ปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสได้และเก็บรักษำข้อมูล
ของผู้ ร้ องเรี ย นหรื อผู้ แจ้ ง เบำะแสไว้เ ป็ น ควำมลั บ โดยจำกัดเฉพำะผู้ รั บผิ ดชอบในกำรดำเนิน กำรตรวจสอบ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเท่ ำ นั้ น ที่ จ ะเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วได้ ทั้ ง นี้ ผู้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล จำกกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เรื่องร้องเรียนมีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบำะแสไว้เป็น
ควำมลับห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนด

-42. ให้ ผอ.สนพ. สั่งกำรตำมที่เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนของ
สนพ. เพื่อให้ เกิดควำมชอบธรรมแก่ผู้ ร้ องเรียนหรือผู้ แจ้งเบำะแสไม่ว่ ำจะเป็นกำรเปลี่ ยนแปลงตำแหน่งงำน
ลักษณะงำน สถำนที่ทำงำน สั่งพักงำน ข่มขู่รบกวนกำรปฏิบัติงำน หรือกำรกระทำอื่นใด
3. ผอ.สนพ. อำจพิ จำรณำให้ บ ำเหน็ จควำมชอบเป็ นกรณี พิ เศษแก่ ผู้ ร้ องเรี ยน หรื อผู้ ให้ เบำะแสที่ เป็ น
ผู้ปฏิบัติงำนของ สนพ. ที่ให้เบำะแสหรือร้องเรียนกำรทุจริต อันเป็นประโยชน์ต่อ สนพ.
4. ผอ.สนพ. สำมำรถใช้ดุลพินิจเพื่อกันผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนของ สนพ. ผู้มีส่วน
ร่วมกระทำผิดไว้เป็นพยำน หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ตำมเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้น
-------------------------------------------

จัดทำโดย
กลุ่มนิติกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
มีนำคม พ.ศ. 2565

