กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณีการรับหรือให้สินบน ตามแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศ กปภ.
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
ผู้ร้อง
ร้องเรียนผ่าน ศปท.กปภ.

ร้องเรียนผ่าน 11 ช่องทาง

เลขานุการ ศปท.กปภ.

สานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

(รับเรื่องและตรวจสอบเบื้องต้น)

(รวบรวมข้อมูลร้องเรียน)

รายงานต่อ

สสล. แจ้งสายงานที่รับผิดชอบ

หัวหน้า ศปท.กปภ.

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

รายงานต่อ

ผู้ว่าการ กปภ.

พิจารณาสั่งการ
พิจารณาสั่งการ

สายงาน, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
พิจารณาสั่งการ

ดาเนินการ

ฝ่ายกฎหมาย

ดาเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนทาง
วินัย (ร้ายแรง)

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนทาง
วินัย
(ไม่ร้ายแรง)

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบละเมิด

จัดทารายงานเสนอต่อผู้ว่าการ
และหน่วยงาน / ผู้ร้อง
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
สรุปและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
รายไตรมาส

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนทาง
วินัย (ร้ายแรง)

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนทาง
วินัย
(ไม่ร้ายแรง)

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบละเมิด

จัดทารายงานเสนอต่อผู้ว่าการ
และหน่วยงาน / ผู้ร้อง
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
สรุปและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
รายไตรมาส

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการรับหรือให้สินบน
กรณีร้องเรียนผ่านช่องทาง 6 ช่องทาง ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.)
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
ทุกวัน

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

รับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ศปท.กปภ. จาก 6 ช่องทาง

รายงานต่อหัวหน้า ศปท.กปภ.
นาเสนอข้อร้องเรียนต่อผู้ว่าการ
กปภ.
ผู้ว่าการ กปภ. พิจารณาสั่งการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาเนินการตรวจสอบ, สอบสวน

จัดทารายงานเสนอต่อผู้ว่าการ
และแจ้งหน่วยงาน / ผู้ร้อง

สรุปและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ.

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ตาม
ระยะเวลา
ที่ กปภ.
กาหนด
ตาม
ระยะเวลา
ทีก่ ฎหมาย
กาหนด
เมื่อ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ทุกไตรมาส

รายละเอียดงาน/Control Point (CP)
- เลขานุการ ศปท.กปภ. รับเรื่องร้องเรียนและ
ตรวจสอบเบื้องต้น
- ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริต
1. โทรศัพท์สายด่วน 0 2551 8025
2. โทรสาร 0 2551 8023
3. เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th
4. ไปรษณีย์
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าห้อง ศปท.กปภ.
เลขานุการ ศปท.กปภ. สรุปข้อร้องเรียนและ
รายงานหัวหน้า ศปท.กปภ.
หัวหน้า ศปท.กปภ. นาเสนอผู้ว่าการ กปภ.
เพื่อพิจารณา
ผู้ว่าการ กปภ. พิจารณาข้อร้องเรียน และ
สั่งการให้สายงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
กวน. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เช่น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ไม่ร้ายแรง)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ร้ายแรง)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดละเมิด
- คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบหา
ข้อเท็จจริง
- คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดาเนินการ
สอบสวนทางวินัยร้ายแรง, ไม่ร้ายแรง, ละเมิด
- คณะกรรมการทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง จัดทารายงาน
ผลการสอบหาข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนทาง
วินัยร้ายแรง, ไม่ร้ายแรง, ละเมิดต่อผู้ว่าการ
และแจ้งผลการดาเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือผูร้ ้องทราบ
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรมของ กปภ. ติดตามผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการรับหรือให้สินบน และจัดทาสรุป
และรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรมของ กปภ.

จบ
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

คือ รผบ. และ หัวหน้า ศปท.กปภ.
คือ กวน.

หน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
กวน.
(เลขานุการ
ศปท.กปภ.)

กวน.
(เลขานุการ
ศปท.กปภ.)

บันทึกข้อความ
สรุปข้อร้องเรียน

รผบ.
(หัวหน้า
ศปท.กปภ.)

ผวก.
สายงาน
รผบ. โดย
กวน.
คณะกรรมการ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
กวน.

วาระการประชุม
คณะกรรมการฯ
เรื่องรายงานผลการ
ร้องเรียนกรณีการรับ
หรือให้สินบนของ
บุคลากร กปภ.
ทุกไตรมาส
ผู้อานวยการกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม คือ เลขานุการ ศปท.กปภ.
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คือ ศปท.กปภ.

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการรับหรือให้สินบน
กรณีร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป 11 ช่องทาง
ผังกระบวนการ
ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน/Control Point (CP)
ทุกวัน - ผู้ว่าการ กปภ. / ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป แจ้งสายงานที่
รับผิดชอบดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผวก. /
ผชล. โดย
สสล.

รับเรื่องร้องเรียนผ่าน 11 ช่องทาง
ทุกวัน
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

ทุกวัน
ทุกวัน

ฝ่ายกฎหมาย
ทุกวัน

- รองผู้ว่าการ (บริหาร) พิจารณาสั่งการผ่านตาม
สายงานบังคับบัญชา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการ
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2) พิจารณาสั่งการผ่าน
ตามสายงานบังคับบัญชา ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการ
- ฝ่ายกฎหมายพิจารณา และมอบกองวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรมดาเนินการ

รผบ.
ผชบ.2
ฝกม.

- กวน. รับเรื่องและตรวจสอบเบื้องต้น

กวน.

กวน. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เช่น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ไม่ร้ายแรง)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ร้ายแรง)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดละเมิด
- คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบหา
ข้อเท็จจริง
- คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดาเนินการ
สอบสวนทางวินัยร้ายแรง, ไม่ร้ายแรง, ละเมิด
- คณะกรรมการทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง จัดทารายงาน
ผลการสอบหาข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนทาง
วินัยร้ายแรง, ไม่ร้ายแรง และละเมิดต่อผู้วา่ การ
และแจ้งผลการดาเนินการให้สายงาน/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ร้องทราบ

กวน.

กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาเนินการตรวจสอบ, สอบสวน

จัดทารายงานเสนอต่อผู้ว่าการ
และแจ้งสายงาน/หน่วยงาน/
ผู้ร้อง

สรุปและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ.

ตาม
ระยะเวลา
ที่ กปภ.
กาหนด
ตาม
ระยะเวลา
ที่กฎหมาย
กาหนด
เมื่อ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ทุกไตรมาส - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรมของ กปภ. ติดตามผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการรับหรือให้สินบน และจัดทาสรุป
และรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรมของ กปภ.

จบ
ผชล.
สสล.

คือ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)
คือ ผูอ้ านวยการสานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

กวน.

วาระการประชุม
คณะกรรมการฯ
เรื่องรายงานผล
การร้องเรียนกรณี
การรับหรือให้
สินบนของ
บุคลากร กปภ.
ทุกไตรมาส

