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คูมือการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร 

หนวยงาน    :   ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.)  

กระบวนงาน   :  การรับเรือ่งรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

แกไขครั้งท่ี....... 

 

 

1. วัตถุประสงค (ของกระบวนงาน) 

1.1 เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทางในการรับเรื่องรองเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ใหเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.2 เพ่ือใหกระบวนการการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน 
เป น ไปตาม ข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกำหนด  ระเบี ยบ  หลักเกณ ฑ  และกฎหมายท่ี เก่ียวของกับการรับ 

เรื่องรองเรียนอยางถูกตองและครบถวน 

1.3 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผู เขามาปฏิบัติงานใหม  
ใหสามารถพัฒนาการทำงานไดอยางเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ  
ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

1.4 เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชน ผูรองเรียน/แจงเบาะแส และผูรับบริการ ใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดบนพ้ืนฐาน

ของความเปนธรรม โปรงใส และเปนองคกรธรรมาภิบาล 

2. ขอบเขต (อธิบายถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด) 

ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการดำเนินการการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน ดังนี้ 

2.1 หลักเกณฑการรับเรื่องรองเรียน 

เรื่องท่ีจะนำมารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ี 
ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กระทำการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 

(2) กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ 

(3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 

(4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 

(5) กระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากกระทำโดยไมมีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหนาท่ี 
 

2.2 สาระสำคัญของขอรองเรียน 
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ขอรองเรียนอยางนอยตองมีสาระสำคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) ชื่อ ท่ีอยู และชองทางการติดตอถึงผูรองเรียน เชน หมายเลขโทรศัพท อีเมล เปนตน 

(2) ชื่อ ตำแหนง และสังกัดของเจาหนาท่ีซ่ึงถูกรองเรียน 

(3) การกระทำท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควรเก่ียวกับ 
การกระทำดังกลาว 

(4) ลายมือชื่อของผูรองเรียน 

(5) ระบุ วัน เดือน ป ท่ีเกิดเหตุรองเรียน 

(6) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) เปนตน 

2.3 การรองเรียนทางวาจาหรือทางโทรศัพท 

กรณีท่ีมีผูรองเรียนดวยวาจาหรือทางโทรศัพท ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสอบถามและบันทึกขอมูลดังกลาว 
ใหครบถวน หรือแจงใหผูรองเรียนทำเปนหนังสือสงมายังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

2.4 การรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห 

กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทหใหรับดำเนินการเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏ
ชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

2.5 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 

ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 2.2 

2.6 ชองทางการติดตอรองเรียน 

ชองทางการรองเรียนไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 

(1) สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงพาณิชย  
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

(2) รองเรียนผานทางเว็บไซต https://acoc-pettition.moc.go.th 

(3) รองเรียนผานทางเว็บไซต www.moc.go.th 

(4) รองเรียนผานทางอีเมล : anti_corruption@moc.go.th 

(5) รองเรียนผานทางสายดวน 1203 หรือโทรศัพท 0 2507 6220 

(6) รองเรียนผานทางโทรสาร 0 2507 6217 

3. คำจำกัดความ (อธิบายความหมายของคำศัพทเฉพาะกรณีท่ีมิไดเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไป เชน คำเฉพาะ เปนตน) 

ขอรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกลาวหาวาเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงพาณิชยกระทำการ
ทุจริต ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 

ทุจริต หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
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ประพฤติมิชอบ หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งในตำแหนง 
หรือหนาท่ี หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง  
ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอในหนาท่ีดังกลาวดวย 

ผูรองเรียน หมายความถึง ผูท่ีไดความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทำตามท่ีรองเรียน ผูรับมอบอำนาจ รวมท้ัง
ผูพบเห็นหรือทราบเบาะแสในเรื่องขอรองเรียน 

เจาหนาท่ี หมายความถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีชื่อเรียกอยางอ่ืนในสังกัด
กระทรวงพาณิชย 

หนวยงานท่ีถูกรองเรียน หมายความถึง หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
หนายงานรัฐวิสาหกิจ/องคการมหาชน ในกำกับกระทรวงพาณิชย ซ่ึงเจาหนาท่ีในสังกัด/ในกำกับถูกรองเรียน 
ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต หมายความถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงพาณิชย 

4. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตั้งแตผูอนุมัติถึงผูปฏิบัติ วาตำแหนงอะไรและมีหนาท่ีอะไร) 

 

กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

4.1 การรับเรื่องรองเรียน เพ่ือใหการจัดการขอรองเรียนเปนไป
ตามหลักเกณฑ และข้ันตอนท่ีกำหนด 

นิติกร กลุมงานปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รับเรื่อง
รองเรียนจากผูรองเรียน นำเสนอตอ 
รองหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต และหัวหนาศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต เพ่ือพิจารณาเสนอ
เรื่องไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียน
ดำเนินการตอไป 

4.2 การติดตามความคืบหนา เพ่ื อรวบรวมข อ มูลความ คืบหน า 
การดำเนินการตอขอรองเรียน 

นิติกร กลุมงานปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประสาน
เรงรัดและติดตามขอรองเรียนท่ีอยู  
ในการดำเนิ นการของหน วยงานท่ี  
ถูกรองเรียนอยางตอเนื่องจนไดขอยุติ 
เพ่ือนำเสนอผลตอรองหัวหนา/หัวหนา
ศูนยปฏิ บั ติ การต อต านการทุ จริต  
และจัดทำรายงานเก่ียวกับขอรองเรียน 
เพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงพาณิชย  
และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตอไป 
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5. ระเบียบ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ผังกระบวนการ (เขียน Work flow) 
 

ข้ันตอนการดำเนินการตอขอรองเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต (ศปท.)  
รับขอรองเรียน 

ขอรองเรียน 

หนวยงานท่ีถูกรองเรียน 
รับขอรองเรียนเองโดยตรง 

พิจารณาจำแนกเรื่องเพ่ือสง
ตอหนวยงานท่ีถูกรองเรียน 

สำเนาแจงขอรองเรยีน ภายใน 15 วันทำการ 

ภายใน 3 วันทำการ 

แจงผลการดำเนินการเบ้ืองตน
ใหผูรองเรียนทราบ 

การดำเนินการตามขอรองเรียนไดขอยุติ 

แจงผลใหผูรองเรียนทราบ 

สำเนาแจง ภายใน 15 วันทำการ 

 

ศปท. เรงรัด
และตดิตาม
ขอรองเรียน
จนไดขอยุต ิ



7 

 

5.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (บรรยายแตละข้ันตอนของ Work flow) 

(1) เม่ือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตไดรับขอรองเรียนจากผูรองเรียนแลวใหพิจารณาจำแนกเรื่องสงไปยัง
หนวยงานท่ีถูกรองเรียน เพ่ือดำเนินการภายใน 3 วันทำการ นับแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน และแจงการดำเนินการ
เบื้องตนใหผูรองเรียนหรือผูท่ีเก่ียวของทราบ แลวแตกรณี 

(2) กรณีหนวยงานท่ีถูกรองเรียนไดรับขอรองเรียนโดยตรงจากผูรองเรียนใหหนวยงานท่ีถูกรองเรียนสำเนา
แจงเรื่องรองเรียนดังกลาวไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตทราบภายใน 15 วันทำการ นับแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน
ดังกลาวนั้น 

(3) ใหหนวยงานท่ีถูกรองเรียนรีบดำเนินการตามขอรองเรียนจนกวาจะไดขอยุติและใหศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตเรงรัดและติดตามขอรองเรียนท่ีอยูในการดำเนินการของหนวยงานท่ีถูกรองเรียนอยางตอเนื่องจนไดขอยุติ 

(4) เม่ือหนวยงานท่ีถูกรองเรียนไดดำเนินการตามขอรองเรียนจนไดขอยุติและแจงผลการดำเนินการไปยัง 
ผูรองเรียนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว ใหสำเนาแจงผลการดำเนินการดังกลาวไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ทราบภายใน 15 วันทำการ นับแตวันท่ีไดแจงผลการดำเนินการไปยังผูรองเรียน 

(5) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตมีหนาท่ีจัดทำรายงานความคืบหนาเก่ียวกับขอรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงพาณิชยรับทราบ กอนจัดสงให สำนักงาน ป.ป.ท. 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน  

6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตองเปนมาตรฐานท่ีไดจากการนำความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะหเพ่ือจัดทำเปนขอกำหนด และนำมาจัดทำเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน) 

6.1 ขอกำหนดท่ีสำคัญ 
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
กำหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) มีอำนาจหนาท่ีรับขอรองเรียนจากผูรองเรียน และเม่ือไดรับขอ
รองเรียนจากผูรองเรียนแลว ใหพิจารณาจำแนกเรื่องสงไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียนเพ่ือดำเนินการตอไป  

6.2 ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) สงเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียนเพ่ือดำเนินการ 

ภายใน 3 วันทำการ นับแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน และใหหนวยงานท่ีถูกรองเรียนรีบดำเนินการจนกวาจะไดขอยุติ  
6.3 จุดควบคุม 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ประสาน เรงรัด และติดตามขอรองเรียนท่ีอยูในระหวางการดำเนินการ
ของหนวยงานท่ีถูกรองเรียนอยางตอเนื่องจนไดขอยุติ และจัดทำรายงานความคืบหนาเก่ียวกับขอรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงพาณิชยรับทราบ กอนจัดสงให สำนักงาน ป.ป.ท. 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน  

7. ระบบติดตามประเมินผล (มีการกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดคาเปาหมายท่ีวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน)   

การดำเนินการสงเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียนเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกำหนด (3 วันทำการ)  
และมีการเรงรัด ติดตามขอรองเรียนท่ีอยูในระหวางการดำเนินการของหนวยงานท่ีถูกรองเรียนอยางตอเนื่องจนไดขอยุติ 
รวมถึงจัดทำรายงานความคืบหนาเก่ียวกับขอรองเรียน เสนอตอปลัดกระทรวงพาณิชย และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
อยางถูกตอง ครบถวน ภายในเวลาท่ีกำหนด 
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8. เอกสารอางอิง (เอกสารอ่ืนใดท่ีตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกันเพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้น ๆ สมบูรณ   
เชน ระเบียบปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทำงาน เปนตน) 
8.1 คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาต ิท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
8.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน 

การปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
8.3 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรองเรียน

กลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทำผิดวินัย 
8.4 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร (ระบุการเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นโดยกำหนด ชื่อเอกสาร 

สถานท่ีเก็บ และผูมีสิทธิ์เขาถึงเอกสาร) 

ช่ือเอกสาร/ระบบ สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ 
1. เรื่องรองเรียน ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 
นิ ติ ก ร  ก ลุ ม ง าน
ปองกันและปราบ 
ป ราม ก าร ทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ 

ในแฟมเอกสาร 

2. ระบบรับเรื่องรองเรียน 
https://acoc-pettition.moc.go.th 

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต 

นิ ติ ก ร  ก ลุ ม ง าน
ปองกันและปราบ 
ป ราม ก าร ทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ 

ฐานขอมูล 

 
9.  แบบฟอรมท่ีใช (ถามี) 
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