มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไข
ปัญหา โดยมีกระบวนการและวิธีการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการ ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการ
ข้อ ร้ อ งเรี ย น หลั กเกณฑ์ต่ างๆ ในการร้ องเรี ยน อัน จะนาไปสู่ ค วามเข้ า ใจในขั้น ตอนการดาเนิ นงานของ
กรมสรรพสามิต
มาตรการ
1. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร โดยมีการมอบอานาจในการสั่งการและปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต เพื่อประโยชน์ในการกากับควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด สาหรับอานาจหน้าที่
ในการกากับควบคุมดูแลการจัดการข้อร้องเรียนของกรมสรรพสามิต มีดังนี้
1.1 อธิบดีหรือรองอธิบดี มีอำนำจในกำรสั่งกำร มอบนโยบำย และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน
1.2 ผู้อานวยการสานัก/กอง มีอานาจในการกากับ ควบคุม และติดตามการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนของหน่วยงานในความรับผิดชอบ และพิจารณาผลการดาเนินการเสนอกรมสรรพสามิต
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการในการจัดการข้อร้องเรียน โดยกาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
ดังนี้
2.1 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ (สำนักงำนเลขำนุกำรกรม) มีหน้ำทีป่ ระสำนงำน ติดตำมและเร่งรัด
ผลกำรดำเนิน งำนให้เป็ นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด ดำเนินกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล จำก
สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรที่ได้รับ และแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบ พร้อมทั้งประเมินผล
ควำมพึงพอใจ
2.2 เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง (เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) มีหน้ำที่ประสำนงำนและ
ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำตำมที่ได้รับร้องเรียน รำยงำนผลกำรดำเนินกำรเสนอ
กรมสรรพสำมิต
3. จัดทาคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมสรรพสามิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร โดยได้ เ ผยแพร่ คู่ มื อ ดั ง กล่ า วผ่ า นเว็ บ ไซต์
กรมสรรพสามิต ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ดังนี้
3.1 กาหนดประเภทของเรื่องร้องเรียน เพื่อการดาเนินการที่แตกต่างกันตามประเภทของเรื่อง
3.2 กาหนดระดับความรุนแรงของเรื่อง โดยพิจารณาจากความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความรุนแรงของเรื่องในแต่ละระดับ จะมีระยะเวลา
และขั้นตอนในการดาเนินการแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 1 วัน 7 วัน และ 15 วัน
3.3 เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลอกหลายช่องทาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย

-23.4 กาหนดให้มีการดาเนินการจนได้ข้อยุติ ซึ่งในการยุติเรื่องร้องเรียนประเภทต่างๆ จะต้องเป็น
เรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
3.4.1 เรื่องที่ดาเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องฯ ทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ร้องฯ
ได้ทราบ
3.4.2 เรื่องที่ดาเนิน การแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องฯ บางส่ว น (โดยหน่ว ยงาน
เจ้าของเรื่องได้ดาเนินการตามขอบเขตอานาจเต็มที่ แล้ว) หรือได้บรรเทา เยียวยา
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องฯ ตามความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ร้องฯ ทราบ
3.4.3 เรื่ องที่ดาเนิ น การแล้ ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ ร้องฯ เช่น พ้นวิสั ยที่จะ
ดาเนินการได้และเกินจากขอบเขตอานาจหน้าที่แล้ว โดยได้ชี้แจงกับผู้ร้องฯ จนเป็น
ที่เข้าใจแล้ว
3.4.4 เรื่องที่กรมสรรพสามิตส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบหรือดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่แ ละกรมสรรพสามิตได้แจ้งให้ผู้ร้องฯ ทราบแล้ วว่าได้มีการส่งเรื่องต่อให้
หน่วยงานใดดาเนินการต่อไป
3.4.5 เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการ
ทางศาล เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษแต่ไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจน เป็นต้น
โดยได้แจ้งให้ผู้ร้องฯ ทราบตามควรแก่กรณีแล้ว
3.4.6 เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยดาเนินการหรือเป็นกรณีที่ห น่ว ยงานได้ดาเนินการ
อยู่แล้ว
4. กระบวนการจัดการข้อร้ องเรียน
4.1. สานักงานเลขานุ การกรมรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อร้องเรียน
สานักงานเลขานุ การกรมเป็นผู้พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนมีความสมบูรณ์ สานักงานเลขานุการกรมจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดตามความเร่งด่วนของเรื่อง กรณีที่เรื่องร้องเรียนไม่มี
ความสมบูรณ์ สานักงานเลขานุการกรมจะดาเนินการติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
4.2. มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
4.2.1 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดทางวินัย มอบหมายให้สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ดาเนินการ
4.2.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดมอบหมายให้สานักงาน
สรรพสามิตภาคต่างๆ เป็นผู้ดาเนินการตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4.2.3 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆ สานักงานเลขานุการกรมจะส่งเรื่อง
ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน) เป็นผู้ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กาหนด

4.3 การพิจารณาผลการดาเนินการ สานักงานเลขานุการกรมเป็นผู้ รับผิ ดชอบรวบรวม
สรุ ป ผลการดาเนิ น การเสนอผู้ บริห ารเพื่ อพิจ ารณาให้ความเห็นชอบ
4.3.1 กรณีไม่เห็นชอบ สานักงานเลขานุการกรมจะส่งเรื่องกลับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขหรือ เพิ่มเติ ม รายละเอี ยดต่ างๆ ให้ ครบถ้ ว น และส่ ง ให้ ส านักงาน
เลขานุการกรมทราบเพื่อชี้แจงต่อผู้ร้องฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.3.2 กรณีเห็นชอบ สานักงานเลขานุการกรมจะแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา
4.4 สานักงานเลขานุการกรมดาเนินการรวบรวมข้อร้องเรียนที่ได้รับและได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
สรุปเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมทั้งสรุปแยกประเภทของ
เรื่องร้องเรียน ภาพรวมของเรื่องร้องเรียนที่กรมสรรพสามิตได้รับเพื่อเป็นข้อมูลในการวาง
แนวทางให้บริการหรือปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อร้องเรียนในปีถัดไป
4.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อนา
ข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากสูงสุด
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจานวน 5 เรื่อง

