คูมือแนวปฏิบัตกิ ารจัดการขอรองเรียนรองทุกขการทุจริตประพฤติมิชอบ
และการปองกันผลประโยชนทับซอนของกรมควบคุมมลพิษ
----------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการ กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 กําหนดใหกรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแล อํานวยการ
ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟนฟู คุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยมีอํานาจหนาที่
ในการจัดทํานโยบายและแผนดานการควบคุมมลพิษ กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหลงกําเนิด จัดทําแผน มาตรการ และพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการควบคุม
ปองกั น และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดําเนินการเรื่องรองทุกขดานมลพิษ ประสานและดําเนินการเพื่อฟนฟูหรือระงับเหตุที่อาจเปนอันตรายจากมลพิษ
ในพื้ นที่ที่มีการปนเปอนมลพิษ และประเมินความเสียหายตอสิ่งแวดลอม จัดทํ ารายงานสถานการณมลพิ ษ
รวมทั้ง ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในการจัดการมลพิษ
ในการปฏิบัติงานดังกลาวมีผูเกี่ยวของทั้งในสวนราชการและภายนอกสวนราชการที่อาจไดรับ
ประโยชนหรือเสียประโยชนจากการปฏิบัติงานโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได และอาจนํามาซึ่งปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ กรมควบคุม มลพิษ จึงไดจัดทํา คูมือแนวปฏิ บัติการจัดการข อรองเรียนรองทุกข การทุจริต
ประพฤติมิชอบและการปองกันผลประโยชนทับซอนของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในระบบราชการ
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนเปนสําคัญ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข /
ทุจริตประพฤติมิชอบ/การปองกันผลประโยชนทับซอนของกรมควบคุมมลพิษ ใหเป นมาตรฐานเดียวกันและ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน/รองทุกข/ทุจริตประพฤติมิชอบ/การปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของกรมควบคุมมลพิษมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันตอเหตุการณ และสอดคลองกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประมวลจริยธรรม หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตอบสนองความ
ตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ

3. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานการจัดการขอ รองเรีย น/รองทุกข /ทุจ ริตประพฤติ มิชอบ/การปอ งกั น
ผลประโยชนทับซอนของ กรมควบคุมมลพิษไดนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาของบุคคล
และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข/ทุจริตประพฤติมิชอบ/การปองกันผลประโยชนทับ
ซอนและรวมถึงชองทางในการรับเรื่อง
4. คํานิยาม
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการ
“ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวก และทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออม จากการดําเนินงานของสวนราชการ
“ขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึงการที่บุคคล องคกร หนวยงาน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย แจงเรื่องราวตางๆใหกรมควบคุมมลพิษรับทราบ เพื่อขอใหชวยเหลือ แกไข เยียวยา ตรวจสอบขอเท็จจริง
หรือบรรเทาความเดือดรอน อันเนื่องมาจากการไดรับความเดือดรอนเสียหาย ความไมเปนธรรม หรือพบเห็น
การกระทําที่ผิดกฎหมาย
“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข”หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน /
รองทุกข เชน การติดตอดวยตนเอง /ทางจดหมาย /ทางเว็บไซต
5. ชองทางการรองเรียนรองทุกขการทุจริตประพฤติมิชอบและการปองกันผลประโยชนทับซอนของกรม
ควบคุมมลพิษ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเองที่กลุมงานคุมครองจริยธรรม
วันจันทร – ศุกร
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.
2) จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
3) ตู ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
4) อีเมลอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ : pralong.d@pcd.go.th
ตลอด 24 ชั่วโมง
5) อีเมลกลุมงานคุมครองจริยธรรม :pe.g@pcd.go.th
6) เว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ : www.pcd.go.th
7) เฟสบุคแฟนเพจ: กรมควบคุมมลพิษ
8) โทรศัพท 0 2298 5107
วันจันทร – ศุกร
ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.
9) โทรสาร 0 2298 5374
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องและสงตอขอรองเรียน
6.1 กรณีการรองเรียนที่เปนลายลักษณอักษร ใหดําเนินการ ดังนี้
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
การพิจารณา
สํานักงานเลขานุการกรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พิจารณาเสนอ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ/รองอธิบดีที่ ภายใน 1 วัน
กํากับดูแล/หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ/
พิจารณามอบหมายกลุมงานคุมครองจริยธรรม
รองอธิบดีที่กํากับดูแล/หัวหนา
กลุมงานคุมครองจริยธรรม

ภายใน 1 วัน

กลุมงานคุมครองจริยธรรมหรือ กลุมงานคุมครองจริยธรรม/ผูที่ไดรับมอบหมาย
ผูที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน เสนออธิบดี

ภายใน 3 วัน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตามรายงานที่กลุมงานคุมครอง ภายใน 2 วัน
จริยธรรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายเสนอ
โดยแบงออกเปน 2 กรณี คือไมมีมูล และมีมูล

กลุมงานคุมครองจริยธรรมหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย
กลุมงานคุมครองจริยธรรมหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย



กรณีไมมีมูล ใหยุติเรื่องและแจงผูรอ งเรียนทราบ ภายใน 2 วัน



กรณีมีมูล แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง/
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย/แตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนความรั บ ผิดทางละเมิ ด
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวของ
และรายงานผลการพิจารณาตออธิบดี

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

อ ธิ บ ดี พิ จ า ร ณ า สั่ ง ก า ร ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการ หรือ มี ความเห็นเป นอย า งอื่ น ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

อธิบดีพิจารณาดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยแยกผลของการกระทําออกเปน 2 กรณี คือ
 กรณีไมมีความผิด ใหยุติเรื่อง และแจงผู
รองเรียนทราบภายใน 2 วัน
 กรณีมีความผิด ดําเนินการทางวินัย/ละเมิด/
อาญา หรือดําเนินการตามกฎระเบียบอื่นที่
เกี่ยวของ

ภายใน 30 วัน

ระยะเวลาดําเนินการ
เปนไปตามขั้นตอน
กฎระเบียบ หรือการ
ดําเนินการวาดวย
เรื่องนั้นๆ

๓

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ

การพิจารณา

กลุมงานคุมครองจริยธรรมหรือ สรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการเรื่อง
ผูที่ไดรับมอบหมาย
รองเรียน รองทุกขการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เสนอตออธิบดี เปนประจําทุกเดือน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกเดือน

6.2 กรณีการรองเรียนที่ไมเปนเปนลายลักษณอักษร ใหดําเนินการ ดังนี้
1. เจาหนาที่ผูรับแจงจะตองสอบถามและบันทึกขอมูล/กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมรับเรื่องรองเรียน
โดยมีสาระสําคัญของขอมูล ดังนี้
 ขอมูลของผูรองเรียน เชน ชื่อ – สกุล ที่อยูอาศัย หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
กรณีที่ผูรองไมแจงขอมูลและไมประสงคแสดงตนดังกลา ว ใหเจา หน าที่สอบถามขอมูล
พยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือตรวจสอบวาขอมูลที่ผูรองกลาวอางมีความนาเชื่อถือเพียงใด
 รายละเอียดของเรื่องรองเรียน เชน รองเรียนเรื่องอะไร ที่ไหน อยา งไรเกี่ยวของกับบุคคล
ใดบาง ผลกระทบที่เกิดขึ้น และคําขอในขอรองเรียน เปนตน
2. การดําเนินการอื่นๆ นอกจากตามขอ (1) ดังกลาว ใหดําเนินการตามกรณีการรองเรียนที่เปนลาย
ลักษณอักษรโดยอนุโลม

๔

7. แผนผังกระบวนการและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนและการจัดการเรื่อง
รองเรียน รองทุกข การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมมลพิษ
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8. แบบฟอรมที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน

แบบบันทึกการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. วัน เดือน ป ที่รับเรื่อง
………………………………… .
เวลา...............................น.

ชองทางการรองเรียน
 ติดตอดวยตนเองที่กลุมงานคุมครองจริยธรรม
 จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7
แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400
 ตู ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
 อีเมลอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ : pralong.d@pcd.go.th
 อีเมลกลุมงานคุมครองจริยธรรม : pe.g@pcd.go.th
 เว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ : www.pcd.go.th
 เฟสบุคแฟนเพจ : กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท 0 2298 5107โทรสาร 0 2298 5374

2. ชื่อ – นามสกุล ผูรองเรียน
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)…………………………………………………………………………………………………… .… ……… .…
3. ที่อยูผูรองเรียน
สถานที่................................................เลขที่.....................หมูที่..................ซอย...................................................
ถนน......................................แขวง/ตําบล.................................................เขต/อําเภอ........................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท..................................................
โทรสาร..............................................E-mail.......................................
4. รายละเอียดของเรื่องรองเรียน(เชน รองเรียนเรื่องอะไรที่ไหน อยางไร เกี่ยวของกับบุคคลใดบาง)
...…………………………………………………………………………………… . .....… ………………… . ..........................................
...… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .………
5. คําขอในขอรองเรียน
..… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .… ……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ....
...................................................................................................................................................................
6. หลักฐานประกอบเรื่องรองเรียน
..................................................................................................................................................................
....… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .… …
...................................................................................................................................................................
7. ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ระบุขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................(ผูรับเรื่องรองเรียน)
(.................................................................)
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9. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
9. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
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