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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ 
เรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตของเจาหนาท่ี 

  กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

1. คําจํากัดความ 

 เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีเก่ียวของกับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เชน การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย และขอบังคับกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ วาดวยจรรยาขาราชการกรมสงเสริมการระหวางประเทศ พ.ศ. 2561 หรือพบความผิดปกติ
ในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจางของกรม การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง ขอเสนอแนะ 
และ/หรือขอคิดเห็นตางๆ 

 การรองรองเรียน หมายถึง การรองเรียนหรือแจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ผานชองทาง 6 ทาง อันไดแก 
 1. ยื่นเรื่องรองเรียนมายังท่ี ท่ีทําการกรม เคารเตอรใหบริการกรม (บางกระสอ/รัชดา) โดย 
  - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
  - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) ตองเปนบัตรสนเทหท่ีระบุหลักฐานพยานแวดลอมชัดเจน และ
เพียงพอท่ีจะทําการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2551  
จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 
          2. สายตรงการคาระหวางประเทศ DITP Call Center 1169 
 3. เว็บไซตกรม www.ditp.go.th, Email : legal@ditp.go.th, care.ditp.go.th, Mobile Application : 
DITP Care และ QR Code 
           4. สํานักนายกรัฐมนตรี GCC 1111 และสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
           5. กลองรับฟงความคิดเห็นและเรื่องรองเรียน/การทุจริตภาครัฐ 
           6. ทางไปรษณีย กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000             

 การรองเรียนกระทําผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ขาราชการ
พลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ และเจาหนาท่ี
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทําความผิดทางวินัย โดยมีการฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติท่ีกฎหมาย
หรอืระเบียบไดกําหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและไดกําหนดโทษไว ท้ังนี้ อาจเปนท้ังเรื่องเก่ียวกับงานราชการ
หรือเรื่องสวนตัว 

 ผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรรัปชั่น มีสิทธิ
เสนอคํารองเรียน/แจงเบาะแสตอกรมได 

 หนวยรับเรื่องรองเรียน หมายถึง กลุมงานนิติการ สํานักบริหารกลาง กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

 หนวยงานดําเนินการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง กลุมงานนิติการ หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสใน สังกัดกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

 การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสต้ังแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อท่ีอยูชัดเจน 
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2. ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
 2.1 ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การที่สวนราชการดาํเนินการดานการ 

บริหารจัดการโดยเปดเผย โปรงใส และเปน
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสีย
ทางสงัคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคที่จะดําเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะไดรับประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ  
รองเรียนโดยกลาวหาผูบริหาร เจาหนาที่
ของหนวยงานมีพฤติกรรมสอในทางไมสุจริต
หลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ รองเรียนโดย
กลาวหาวาผูเก่ียวของในการจัดซื้อจัดจางมี
พฤติกรรมสอในทางไมโปรงใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล รองเรียนโดย 
กลาวหาวาผูบริหาร และผูเก่ียวของ
ดําเนินการเก่ียวกับการแตงตัง้ การเลื่อน 
ตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแตงตั้งโยกยาย ไมชอบธรรม 

2) วินัยขาราชการ กฎ ระเบียบตางๆ ที่วางหลักเกณฑ 
ข้ึนมาเปนกรอบควบคุมใหขาราชการ 
ปฏิบัติหนาที่ และกําหนดแบบแผนความ
ประพฤติของขาราชการ เพื่อให 
ขาราชการประพฤติปฏิบตัหินาที่ราชการ
เปนไปดวยความเรียบรอย โดยกําหนดให
ขาราชการวางตัวใหถูกตอง และเหมาะสม
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ประมวลจริยธรรมขาราชการที่
กําหนดไว และขอบังคับกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ วาดวยจรรยาขาราชการกรม
สงเสริมการระหวางประเทศ พ.ศ.2561 ที่
กําหนดไว 

การไมปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติวาดวย
วินัยขาราชการตามที่กฎหมายกําหนด 
ฯลฯ 

3) คาตอบแทน การจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ มีเจตนารมณ เพื่อการจายเงิน
คาตอบแทนสาหรับเจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานใน
หนวยบริการในชวงนอกเวลาราชการ และ
เจาหนาที่ทีป่ฏิบัตงิานนอกหนวยบริการ หรือ
ตางหนวยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. คาตอบแทนสาํหรับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอกเวลา
ราชการ 
ฯลฯ 

4) ขัดแยงกับ
เจาหนาที่/ 
หนวยงานของรัฐ 

การที่ผูรองเรียนหรือผูเสียหายของ 
หนวยงาน รองเรียนเจาหนาที่หรือ 
หนวยงานเก่ียวกับการกระทําการใดๆ 
ที่มีผลกอใหเกิดความเสียหายอยางใด 
อยางหนึ่ง ตอผูรองเรียนหรือกรม 

ปฏิบัติการใดที่สอไปในทางทุจริต ประพฤต ิ
มิชอบ 
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 2.2  หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียนดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.2.1 ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 
   1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน 

  2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรยีน/แจงเบาะแส 
   3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวา 
มีมูลขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอท่ี
สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
  2.2.2 ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว
ท่ีเสียหายตอเจาหนาท่ีหรือกรม หรือบุคคลภายนอก 
  2.2.3 เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีตางๆ ของเจาหนาท่ีกรม 
  2.2.4 เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล
เพ่ิมเติมได ในการดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูล 
และเก็บเปนฐานขอมูล 
  2.2.6 ไมเปนคํารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 
   1)  คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหท่ีระบุหลักฐานพยาน
แวดลอมชัดเจน และเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 
   2)  คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมี               
คําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีสุดแลว 
   3) คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
หรือองคกรอิสระท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดําเนินการ 
หรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ 
   4) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการวา จะรับไวพิจารณา
หรือไม เปนเรื่องเฉพาะกรณี 

3. ขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินการ 
 3.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากกลุมงานนิติการ รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ จาก          
ชองทางการรองเรียนของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ท้ัง 6 ชองทาง  
                ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสคุมรับเรื่องรองเรียน คัดแยกหนังสือ 
วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและ
จัดทําหนังสือถึงหัวหนาสวนราชการ พิจารณาสั่งการ สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการหรือมอบหมาย
ใหกลุมงานนิติการ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แลวรายงานผลให
หัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจแตงตั้ง พิจารณาสั่งการ และแจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ท่ีอยู/
หนวยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องตนภายใน 15 วัน รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดาเนินงานจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน เสนอหัวหนาสวนราชการ เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ
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อิเล็กทรอนิกสคุมเรื่องรองเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห
เสนอหัวหนาสวนราชการ (รายเดือน/รายป)  

 3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  (1) เจาหนาท่ีกลุมงานนิติการ รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ 
จากชองทางการรองเรียน 6 ชองทาง  
  (2) เจาหนาท่ีลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสคุมเรื่องรองเรียน 
  (3) เจาหนาท่ีคัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติชอบ 
  (4) เจาหนาท่ีสรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงหัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจแตงต้ัง 
พิจารณาลงนาม 
  (5) เจาหนาท่ีเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง/สืบสวน/
สอบสวน   
                (6) เจาหนาท่ี แจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ท่ีอยู/หนวยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องตน
ภายใน 15 วัน   
  (7) เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการดําเนินการในเรื่องรองเรียน 
  (8) เจาหนาท่ีเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณารายงานผลการสืบสวน/สอบสวน 
  (9) เจาหนาท่ีเก็บขอมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสคุมเรื่องรองเรียน เพ่ือการประมวลผล
และสรุปวิเคราะห 
  (10) เจาหนาท่ีจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร (รายเดือน/รายป) 
  (11) เจาหนาท่ีจัดเก็บเรื่อง 
 

 
 

 
 



แนวปฏิบัติการจัดการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของเจาหนาท่ี 

(สํานักบริหารกลาง กลุมงานนิติการ) 

1-3 วันทําการ 

**หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาการแจงการดําเนินการไปยังผูรองเรียนภายใน 15 วันทําการ ตาม พรบ. ขอมูลขาวของราชการ 
                 2. ระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ เปนไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
                     ประกอบ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

แจงการดําเนินการไปยังผูรองเรียน 

พิจารณาตรวจสอบขอมูล

เร่ืองรองเรียน 

แจงกลับใหผูรองเรียนวา

ไดรับเร่ืองแลว (กรณีสงผาน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส) 

นําเสนอผูบริหารเพ่ือสั่งการ

ดําเนินการตอเร่ืองรองเรียน 

รวบรวมขอเท็จจริง/ขอ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

วางแผนการดําเนินการ 

วิเคราะหขอเท็จจริงประกอบ

ขอกฎหมายเสนอผูบริหาร 

ดําเนินการต้ังคณะกรรมการ 

จดัประชุมคณะกรรมการ 

จัดทํารายงานผลเสนอ

ผูบริหาร 

ดําเนินการตามขอสั่งการ 

แจงผลการดําเนินการไปยัง

ผูกระทําผิดและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

สรุปผลรายงาน

ผูบังคับบัญชา 

ออกคําสั่งทางปกครอง 

แจงใหผูรองเรียนทราบ 

วิเคราะหปญหาขอ

รองเรียน/แนวทางการแกไข

และปองกัน การเกิดซํ้า 

รายงานสรุปนําเสนอ

ผูบริหาร รายไตรมาส และ

รายป เพ่ือรวบรวมวิเคราะห

จัดทําแผน 

1-3 วันทําการ 7-60 วันทําการ 3-9 วันทําการ 

พิจารณา/ตรวจสอบขอมูล

ในการรบัเรื่องรองเรียน 
ศึกษา/วิเคราะห กระบวนการดําเนินการ 

สรุปผลการ
ดําเนินการ 

ชองทางการรับเร่ือง/

ประชาชนย่ืนเร่ืองรองเรียน 

วิเคราะหปญหา

และประเมินผล 

1-3 วันทําการ 

ที่ทําการกรมเคานเตอร

ใหบริการของกรม (บาง

กระสอ/รัชดา) 

สายตรงการคา

ระหวางประเทศ  

DITP Call Center  

1169 

www.ditp.go.th,   

Email,care.ditp.go.th, 

Mobile Application: 

DITP Care และ 

QRCode 

กลองรับฟงความคิดเห็น

และเรื่องรองเรียน/การ

ทุจริตภาครัฐ 

ทางไปรษณีย  563   ถ.

นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.

เมือง จ.นนทบุรี 11000  

สํานักนายกรัฐมนตรี  

GCC ๑๑๑๑  

และสํานักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

รับขอสั่งการจากผูบริหารเพ่ือ

ดําเนินการ 
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