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ประกาศส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554 
----------------------------------------------- 

 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 และนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาเมือ่วันที่ 29 
ธันวาคม 2551 ระบุใหเ้สริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานนโยบายและแผนพลงังานจงึได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั
วิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนกังานราชการ ดังนี ้
 
  1.   เมื่อผู้บงัคับบัญชาได้รับเรือ่งรอ้งเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการ ลกูจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างช่ัวคราว ในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับทางราชการ 
หากเป็นบัตรสนเทห่์ให้พจิารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยาน
บุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 
  2.  ส่งส าเนาเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์กล่าวโทษข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างช่ัวคราวโดยปิดช่ือผูร้้องเรียนหรอืส าเนาบัตรสนเท่ห์ให้ผูบ้ังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษท าการสบืสวนทางลบั
ว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จงึจะยุติเรือ่งได้ ทั้งนี้  ให้รบี
ด าเนินการให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว แล้วรายงานให้ผูบ้ังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องราวทราบ 
 

3.  ถ้าปรากฎว่า มีความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมายบ้านเมอืง  ให้ด าเนินคดีทางอาญา 
ถ้าปรากฏมีมลูความจริงเป็นกรณีความผิดทางวินัย ให้ด าเนินการสอบสวน หรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตาม
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน 
 

4.  ให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ หัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งเป็นผู้บงัคับบัญชาช้ันต้นของผู้ถูก
ร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย ให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างช่ัวคราว ผู้ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมลู การให้ถ้อยค า หรือ
การสง่เอกสารหลักฐาน เพื่อป้องกันมิให้ถูกกลั่นแกล้งอันเนือ่งมาจากการกระท าดังกล่าว 

/5. ……. 
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  5.  ในกรณีที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างช่ัวคราวมีช่ือที่อยู่ชัดเจน ภายหลงัจากที่ได้มีการสบืสวนตามค าร้องเรียน/ร้องทกุข์กล่าวโทษเสร็จสิ้น ให้
หัวหน้าส่วนราชการของผู้ถูกรอ้งเรียน/ร้องทุกข์กล่าวโทษ เป็นผู้แจง้ใหผู้้ร้องเรียนทราบในทางลบัภายในเวลาอัน
สมควร 
     

ประกาศ ณ วันที่  20  เมษายน พ.ศ. 2554 
 

 
 

(นายบุญส่ง  เกิดกลาง ) 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รกัษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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วิธีการและเงือ่นไขการรอ้งเรียน/ร้องทุกขต์่อการด าเนินการของ สนพ. 
 
 

1. เง่ือนไขการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 1.1 แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ.  
http://www.eppo.go.th/admin/clean/FormQ.html  หรือ ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร สนพ. 
http://www.eppo.go.th/infocenter  
 

 1.2  รายละเอียดการรับเรื่องรอ้งเรียน / ร้องทุกข์ ต้องให้ได้ความชัดเจน หรือ เบาะแสพอที่จะน าสืบหา
ข้อเท็จจรงิของเรื่อง เพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป 
 

 1.3  หากเป็นกรณีที่ผูร้้องเรียนสามารถเปิดเผยช่ือได้ ควรระบุสถานที่ หรือ เบอรโ์ทรศัพท์เพือ่ติดต่อกลับ 
 

 1.4  เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ต้องเป็นการกล่าวหาข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการใน
สังกัดส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 
2. การเขา้ถึงแหล่งข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 2.1  ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูล แหล่งข้อมูล ได้แก ่
  (1)  คณะท างานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ. 
  (2)  กลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กร ซึ่งมหีน้าทีร่ับผดิชอบเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 2.2 การลงทะเบียนรบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ กลุ่มช่วยอ านวยการและสื่อสารองค์กรจะเป็นนายทะเบียน
รับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ 
  
3. การพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย 
 

 3.1  เมื่อลงทะเบียนรบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว ต้องน าข้อมลู ข้อเทจ็จริง เสนอผู้บังคับบญัชา
พิจารณาภายใน 3 วันท าการ และแจ้งผลการด าเนินงานเบือ้งต้นใหผู้้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันท าการ 
 
 3.2  การด าเนินการสืบสวนข้อเทจ็จริง 
 

  -  กรณีมีประเด็นพิจารณาไม่สลับซับซ้อน หรือ พยานบุคคลที่ต้องสอบปากค าไมม่าก จะใช้เวลา
ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 15 วันท าการ 
  -  กรณีที่มีประเด็นพิจารณาสลับซับซ้อน ใช้เวลาด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน  30 วัน ท าการ 
  - หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ขยายเวลาพิจารณาออกไปไม่
เกิน 30 วันท าการ 

http://www.eppo.go.th/admin/clean/FormQ.html
http://www.eppolib.net/service10.php
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แผนภมิูมาตรการการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
   
 

กรณีวินิจฉัยไมเ่สร็จ 
 
 

ขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกิน 

30 วัน 

แจ้งการด าเนินการขัน้ต้นแก่ผู้ร้องเรียน
ภายใน 

 7 วันท าการ 

ผอ.สนพ. 

คณะท างานศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด สนพ. 

พจิารณาข้อร้องเรียน 

เสนอภายใน 3 วนั 

ผู้ ร้องเรียน 

กลุม่ช่วยอ านวยการ ฯ 

ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน 

ศูนย์บริการร่วม 

ไม่เข้าข่าย สนพ. 

ศูนย์รับเร่ืองราว 
ร้องทุกข์ของ 
รัฐบาล  1111 

เกี่ยวกับ สนพ. 

ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน 

ตรวจสอบ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันท าการ 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันท าการ 

แจ้งผล แจ้งผล 



5 
 

  

 


