
 

แนวทางการด าเนนิงานเรื่องร้องเรยีนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i ผู้ร้องเรียนสง่เร่ืองรอ้งเรียน 

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. ตู้ ปณ. 2222 ปณฝ. หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102 

2. E-mail : Auditfio@gmail.com 

3. โทรสาร 02-629-9891 

4. จดหมายส่งตรงถึงผู้อ านวยการ อ.อ.ป. 

5. จดหมายส่งตรงถึงผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 

6. Website : www.fio.co.th 

7. .ระบบ E - Petition 

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการการทุจริต 

พิจารณาเรื่องร้องเรียน  

และท าบันทึกรายงาน

ผู้อ านวยการ อ.อ.ป.  

โดยท าเป็นเรื่องลับ 

อ.อ.ป. จะแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบ 

สวนทางวินัยเพ่ือลงโทษต่อไป 

กรณีมมีูลความจริง กรณีไมม่ีมูลความจริง 

อ.อ.ป. จะสั่งการ 

ให้ยุติเรื่อง 

1. เปิดตู้ ปณ. สัปดาหแ์รกของเดือน 

   โดยผู้รับผิดชอบในส่วนตรวจสอบ 

   การปฏิบัติงาน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. เช็คข้อมูลทาง E-Mail ทุกวัน  

    โดยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานท่ีดี  

3. – 5. ตามสถานการณ์ท่ีมีการร้องเรียน 

15 วัน  

(นับจากวันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน) 

30 วัน  

mailto:Auditfio@gmail.com
http://www.fio.co.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

คณะกรรมการสอบสวน

รายงานผลการสอบสวนให้ 

อ.อ.ป. ทราบ ภายใน  

30 วัน 

กรณีมีความผิดจริง

ตามข้อกลา่วหา 

แต่งตั้งกรรมการ 

สอบข้อเท็จจริง 

กรณมีมีูลความผิด 
กรณีไมม่มีูลความผิด 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

เพ่ือลงโทษต่อไป 

กรณีไมม่ีความผิด

ตามข้อกลา่วหา 

 

สง่ส านักกฎหมาย พจิารณาผล 

ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 

ผู้ถูกลงโทษทางวินัย 

ผู้ถูกลงโทษมีความ 

เห็นว่าไม่เป็นธรรม 

ผู้ถูกลงโทษมีความเห็นว่า 

เป็นธรรมแล้ว 

ให้ย่ืนค าคัดค้านภายใน 30 วัน 

อ.อ.ป. จะสั่งการ 

ให้ยุติเรื่อง 

i 
ในกรณีที่ อ.อ.ป. ทราบชื่อผู้ร้องเรียน จะแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

รุนแรงน้อยท่ีสุด 

ภาคทัณฑ์ 

รุนแรงน้อย 

ตัดเงินเดือน 

ปานกลาง 

ลดข้ันเงินเดือน 

รุนแรง 

ลดต าแหนง่ 

รุนแรงมาก 

ใหอ้อก 

รุนแรงมากที่สุด 

ไล่ออก 

30 วัน  

30 วัน  

30 วัน  



มาตรการและแนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงาน 
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๑(๒) ได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการรวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติภารกิจอย่างสม่ าเสมอ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยจัดอยู่ในสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีต้องบริการจัดการองค์กรให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างรายได้และผลก าไรส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้ของรัฐ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดต้ังองค์กร โดยมีภารกิจหลักในการ พัฒนาท่ีดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์
พื้นท่ีสวนป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า  ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาด
ไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 
วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน สงวน อนุรักษ์ 
บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจ
ท่องเท่ียว  โดยมีพื้นท่ีในความดูแลรับผิดชอบอยูท่ั่วทุกภาคของประเทศไทย พื้นท่ีกว่า 1.108 ล้านไร่ ดังนั้น การ
ปฏิบัติภารกิจในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะหน่วยผลิตในพื้นท่ี จึงมีส่วนในการปฏิสัมพันธ์กับราษฎรในพื้นท่ีและ
ใกล้เคียง หน่วยงานภาคราชการหลายหน่วยงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้จัดท ามาตรการและแนว
ทางการจัดการเรื่องข้อร้องเรียนของ อ.อ.ป. ฉบับนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน อ.อ.ป. และ
สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ อ.อ.ป. ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์

  ๑.  เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของ อ.อ.ป. มีขั้นตอน กระบวนการ 
และแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียน ท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

  ๒.  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนมีแนวทางในการด าเนินการท่ี
ชัดเจน สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.  เพื่อสร้างความเข้าใจในช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
และการประสานงานกับผู้ร้องเรียน 

  ๔.  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

 

           

/ ขอบเขต... 

       



- ๒ - 

๓. ขอบเขต 

 มาตรการและแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนนี้ เป็นแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในทุกพันธกิจของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้. มีขอบเขตเริ่มต้ังแต่กระบวนการท างาน ผู้รับผิดชอบใน
การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ การวิเคราะห์
ประเภทเรื่องร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสานงานผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน และการรายงานผลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานใหผู้้บริหารทราบ 

 เมื่อผู้รับผิดชอบได้รับข้อร้องเรียนและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ แล้ว ให้มีการแจ้งการ
ได้รับข้อร้องเรียนตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน ภายใน 10 วัน (วันท าการ) ส าหรับการด าเนินการในการจัดการข้อ
ร้องเรียนให้ถือปฏิบัติตามแผนผังแนวทางการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

   ๔.  ค าจ ากัดความ 
 

ค าศัพท ์ ค าจ ากัดความ 
เรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียนท่ัวไป เรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อเสนอแนะ 
เรื่องร้องเรียนท่ัวไป (๑)  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของ อ.อ.ป. ท้ังในเรื่องความบกพร่องใน

การปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการด าเนินการ ความไม่โปร่งใส และความไม่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน หรือการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนความไม่มีคุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ี อ.อ.ป. 
(๒) เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) เรื่องร้องเรียนอืน่ ๆ ท่ีหลากหลายครอบคลุมช่องทางอิเล็กทรอนิคส์และส่ือ
สังคมออนไลน์ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่สุจริตของเจ้าหน้าท่ี อ.อ.ป. 
ข้อเสนอแนะ ข้อความท่ีผู้รับบริการจาก อ.อ.ป. หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ หรือค าชมเชย เกี่ยวกับการให้บริการของ อ.อ.ป. 
ผู้ร้องเรียน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายใน อ.อ.ป. ประชาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 

๕. ข้อก าหนดที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน 

๕.๑ ระดับความส าคัญของข้อร้องเรียน หมายถึง การจ าแนกข้อร้องเรียนเป็น  ๓  ระดับ คือ Complaint1, 
Complaint2, Complaint3 ตามมติคุณภาพระดับความรู้สึกของผู้ร้องเรียน การฟ้องร้องตามตารางนี้ 

มิติคุณภาพ Complaint1 Complaint2 Complaint3 

ระดับความรู้สึกของผู้ร้องเรียน 

 

บ่น/เสนอแนะ/เล่าให้ฟัง/
แจ้งให้ทราบ/แนะน า 

ต าหนิ/ต่อว่า/ร้อง
ทุกข์/ระบุตัวตน/
พฤติกรรม 

ด่าทอ/ขู่จะฟ้อง/ฟ้องรอ้ง/
ท าร้ายร่างกาย 

การฟ้องร้อง มีเหตุการณ์ท่ีอาจน าไปซึ่ง
การเส่ือมเสียช่ือเสียง/ไม่
ฟ้องร้อง 

เส่ือมเสียช่ือเสียง/ไม่มี
แนวโน้มจะออกส่ือ/ไม่
ฟ้องร้อง 

เส่ือมเสียช่ือเสียง/มีการ
ข่มขู่จะออกส่ือ/มีประเด็น
ทางด้านกฎหมาย/
ฟ้องร้อง 

 

 
 
/ ๕.๒ ผู้ร้อง... 



- ๓ - 

๕.๒  ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนท่ัวไป องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มาติดต่อ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ครอบคลุมการร้องเรียน/การเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอ
ข้อมูล รวมถึงการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๕.๓ การรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หมายถึง การไม่เปิดเผยช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน โดยหากมีการ
ส่งต่อข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง รายช่ือผู้ร้องเรียนจะถูกซ่อนไว้ในระบบ ถ้าเป็นเอกสารจะใส่ในซองประทับตรา 
“ลับ” ปิดผนึก และจะต้องมีผู้เซ็นรับเอกสาร 

๕.๔ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวก ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนมี ๗ ช่องทาง คือ 

 ๑) กล่องรับความคิดเห็น 
 ๒) ทางโทรศัพท์เบอร์ ๐๒-๒๘๒-๓๒๔๓ หรือโทรสาร ๐๒-๖๒๙-๙๘๙๑ 
 ๓) มาด้วยตนเอง 
 ๔) จดหมายส่งตรงถึงผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 ๕) ทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อ.อ.ป. 
 ๖) Website/Web Board/Social Network/E-mail (www.fio.co.th) 
 ๗) ผ่านทางระบบ E-Petition 
๕.๕ การจัดการข้อร้องเรียนหมายถึง การบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามการจ าแนกระดับความส าคัญ 

แบ่งได้  ๔  วิธี 
 

ล าดับ ระดับความส าคัญ ผลลัพธ์ วิธีบริหารจัดการข้อร้องเรียน 

๑ Complaint ๑ 

(บ่น/เสนอแนะ/เล่าให้ฟัง/แจ้งให้
ทราบ/แนะน า) 

ไม่รุนแรง -รายงานผู้บริหารรับทราบ 

-หาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน/ปรับปรงุ 

๒ Complaint ๒ 

(ต าหนิ/ต่อว่า/ร้องทุกข์/ระบุ
ตัวตน/พฤติกรรม) 

ไม่รุนแรง -ติดต่อประสานงาน/หาข้อมูลเพิ่มเติม 

-ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายใน ๒๔ ชม. (ในวัน
เวลาท าการ) 

-รายงานผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบรับทราบ 

-หาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน/ปรับปรงุ 

-แจ้งผลการด าเนินการกลับผู้ร้องเรียน 

-ติดตามการกลับมาใช้บริการของผู้ร้องเรียน 

๓ Complaint ๒ 

(ต าหนิ/ต่อว่า/ร้องทุกข์/ระบุ
ตัวตน/พฤติกรรม) 

 

 

ไม่รุนแรงแต่เส่ียง
สูงต่อการเกิด
ความรุนแรง 

-ต้องจัดการแก้ไข/ลดผลกระทบทันที 

-ติดต่อประสานงาน/หาข้อมูลเพิ่มเติม 

-ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายใน ๒๔ ชม.(ในวัน
เวลาท าการ) 

-รายงานผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบรับทราบ 

/ -หาแนวทาง ...  

http://www.fio.co.th/


- ๔ - 
 

ล าดับ ระดับความส าคัญ ผลลัพธ์ วิธีบริหารจัดการข้อร้องเรียน 

   -หาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน/ปรับปรงุ 

-แจ้งผลการด าเนินการกลับผู้ร้องเรียน 

-ติดตามการกลับมาใช้บริการของผู้ร้องเรียน 

๔ Complaint ๓ 

(ด่าทอ/ขู่จะฟ้อง/ฟ้องร้อง/ท า
ร้ายร่างกาย/การข่มขู่จะออกส่ือ/
มีประเด็นทางด้านกฎหมาย) 

รุนแรง -ต้องจัดการแก้ไข/ลดผลกระทบทันที 

-ติดต่อประสานงาน/หาข้อมูลเพิ่มเติม 

-ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายใน ๒๔ ชม. (ในวัน/
เวลาท าการ) 

-รายงานผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบรับทราบ 

พิจารณาจัดประชุมทบทวน 

-ดูแล/ติดตามประเมินผู้ร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

-หาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน/ปรับปรงุ 

-แจ้งผลการด าเนินกลับผู้ร้องเรียน 

-ติดตามการกลับมาใช้บริการของผู้ร้องเรียน 

 
 

๕.๖ การบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น หมายถึง การรับฟังเพื่อบรรเทาทุกข์ และประเมินความชัดเจน
ของประเด็นข้อร้องเรียน เพื่อวางแผนดูแลผู้ร้องเรียนตามความเหมาะสม รวมถึงการให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขความ
เข้าใจผิด หรือให้ค าแนะน าเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องให้กับผู้ร้องเรียน 

๕.๗ หลักเกณฑ์ในการรับข้อร้องเรียน 
เรื่องร้องเรียนท่ี อ.อ.ป. จะรับไว้พิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้ 
๑) การร้องเรียนของผู้ร้องเรียน 

- ต้องลงช่ือหรือแจ้งอีเมล์ พร้อมท้ังท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ผู้ร้องเรียน เพื่อให้สามารถติดต่อ
สอบถามและแจ้งผลการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบ 

- กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงช่ือหรือไม่แจ้งช่ือจริง ไม่แจ้งท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์) จะพิจารณา
เฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น ตามหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๑๐๔.๓๓/ว ๖๘๑๒ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 

๒) เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องให้ถือเป็นความลับทุกเรื่อง 
๓) รายละเอียดเรื่องร้องเรียน 

- แจ้งช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ท่ีต้องการร้องเรียนผู้ใด 
- ข้อร้องเรียนต้องแจ้งข้อเท็จจริงท่ีกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนว่า ประพฤติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง 

หรือทุจริตอย่างไร 
- ให้ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมมีผู้รู้เห็นปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอน 

๔) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายละเอียดเรื่องร้องเรียน ตามข้อ ๓ เพื่อติดต่อสอบถาม
ประสานงานหน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียนว่าเป็นอย่างไร 

/ ๕) เมื่อทราบ... 



- ๕ - 
๕) เมื่อทราบความเป็นมาของเรื่องร้องเรียนแล้ว บันทึกรายงานให้ผู้อ านวยการ อ.อ.ป. เพื่อ

พิจารณาส่ังการให้หน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมท้ังรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ หรือส่ังการ
ให้ส านักตรวจสอบภายใน หรือส านักกฎหมาย ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงาน อ.อ.ป. ทราบและพิจารณาส่ัง
การต่อไป ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

- กรณีมีมูลความจริงตามข้อร้องเรียนกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียน อ.อ.ป. จะแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบทางวินัย เพื่อลงโทษต่อไป 

- กรณีไม่มีมูลความจริงตามข้อร้องเรียนกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียน อ.อ.ป. จะส่ังการให้ยุติเรื่อง 
๖) เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จส้ินแล้ว ในกรณีท่ี อ.อ.ป. ทราบช่ือผู้ร้องเรียน จะแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบด้วย 
 

๕.๘ ผู้รับผิดชอบ 
๑) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อ.อ.ป. ซึ่งมีส านักบริหารกลางท าหน้าท่ีเลขานุการรับเรื่อง

ร้องเรียน และพิจารณาข้อร้องเรียนเสนอผู้อ านวยการ  
๒) ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พิจารณาข้อร้องเรียนผ่าน ช่องทาง        

E – Petition เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ 
๓) ตามข้อ ๑) และ ๒) หากผู้อ านวยการพิจารณาส่ังการให้มีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง

ประการใด ก็จะส่งเรื่องให้ส านักกฎหมายเป็นผู้พิจารณาในข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่อไป 

 

๖. ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการตอบกลับผู้ร้องเรียน 

๖.๑ กรณีข้อร้องเรียนด้านระบบงานและบริการ ท่ีผู้ร้องเรียนต้องการให้ตอบกลับ โดยระบุวิธีการตอบ
กลับท่ีชัดเจน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อ.อ.ป. จะด าเนินการ ดังนี้ 

      ๑)  ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายใน ๒๔ ช่ัวโมง (ในวัน/เวลาท าการ) เพื่อเป็นการตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น   

      ๒)  ติดต่อกลับผู้ร้องเรียนภายใน ๑๔ วันท าการ เพื่อแจ้งผลการด าเนินการ ในบางกรณีอาจ
มากกว่า ๑๔ วันท าการ ข้ึนอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนของข้อร้องเรียนและการจัดการ   

๖.๒  กรณีข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อ.อ.ป. จะหา
ข้อมูลเพิ่มเติมและ ตอบกลับผู้ร้องเรียนในเบ้ืองต้น หลักจากนั้นอาจมีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางการจัดการ การตอบกลับแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 

๑) ตอบเฉพาะผู้ร้องเรียน 
๒) แจ้งผลผ่านส่ือท้ังภายใน อ.อ.ป. และภายนอกองค์กร อาทิ เว็บไซต์ อ.อ.ป. หนังสือพิมพ์ วิทยุ 

โทรทัศน์ ส่ือประเภทต่าง ๆ 
๓) จัดแถลงข่าวเพื่อแจ้งให้ทราบในวงกว้าง 

 ๖.๓  กรณีข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อ.อ.ป.  
จะด าเนินการ ดังนี้   

๑) กรณีข้อร้องเรียนท่ีมีหลักฐานและข้อเท็จจริงเพียงพอ พบว่า เข้าข่ายมีความผิดจะต้อด าเนินการ
ทางวินัยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อ.อ.ป. จะเสนอเรื่อง ผู้อ านวยการพิจารณา มอบหมายให้ส านัก
กฎหมาย (ด้านวินัย/นิติการ) เพื่อด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด ต่อไป 

 
 
 

/ ๒) กรณี... 



- ๖ - 
๒) กรณีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นกับหน่วยงานภายใน อ.อ.ป. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อ.อ.ป. 

จะประสานงานเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องกับบุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกร้อง และหาก
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการ เช่น การท าหนังสือตักเตือนหรือท าทัณฑ์บน ซึ่งอยู่ในอ านาจท่ีสามารถท าได้ 
เมื่อด าเนินการแล้วให้ส่งหนังสือฯ หรือผลการด าเนินการมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อ.อ.ป. 

๓) การตอบกลับข้อร้องเรียน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อ.อ.ป. แบ่งเป็น ๔ วิธี ดังนี้ 
๓.๑) การตอบกลับผู้ร้องเรียนโดยตรง กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งสถานะบุคคลให้ทราบ และให้ติดต่อกลับ  
๓.๒) ท าหนังสือตอบกลับหน่วยงานภายใน อ.อ.ป. และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๓) ท าหนังสือเสนอแนะแนวทางการด าเนินการให้หน่วยงานภายใน อ.อ.ป. รับทราบ 
๓.๔) ท าหนังสือส่งส านักกฎหมาย (ด้านวินัย/นิติการ) ด าเนินการต้ังคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง 
 ๖.๔) กรณีท่ีเกิดความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีหรือการกระท าทุจริตของบุคลากร ส านักกฎหมาย   

(ด้านวินัย/นิติการ) จะด าเนินการ ดังนี้ 
๑) การหาข้อเท็จจริง ท าได้ ๒ วิธี คือ 

๑.๑) การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากกรณีไม่เป็นความผิดจะยุติเรื่อง แต่ถ้าเป็น 
ความผิดแต่ไม่ร้ายแรง ส านักกฎหมายจะท าเรื่องเสนอผู้อ านวยการลงโทษ กรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
และความผิดปรากฏชัดแจ้ง (ท าหนังสือรับสารภาพ) จะท าเรื่องเสนอผู้อ านวยการ (ปลดออก) แต่หากผู้กระท าผิด
ไม่ได้ท าหนังสือรับสารภาพจะเสนอ คณะกรรมการ พิจารณาโทษพนักงานและพนักงานปฏิบัติการประจ า
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ก.พ.อ.) เพื่อต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

๑.๒) ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรายงาน พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐาน กรณีไม่เป็นความผิด ส านักกฎหมายจะตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการ เพื่อยุติ
เรื่อง หรือเสนอต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่หากพบว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีความผิด
ปรากฏชัดแจ้ง (ท าหนังสือรับสารภาพ) ส านักกฎหมายท าเรื่องเสนอผู้อ านวยการ เพื่อคณะกรรมการพิจารณา
โทษพนักงาน และพนักงานปฏิบัติการประจ าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ก.พ.อ.) พิจารณาลงโทษ (ปลดออก) 
แต่หากผู้กระท าความผิดไม่ได้ท าหนังสือรับสารภาพจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาโทษพนักงานและพนักงาน
ปฏิบัติการประจ าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ก.พ.อ.) ต้ังคณะกรรมการสอบสวนแต่ถ้าเป็นความผิดไม่ร้ายแรง  
ส านักกฎหมายท าเรื่องเสนอผู้อ านวยการ ลงโทษต่อไป 

๒) การด าเนินการทางวินัยมี ๒ กรณี 
๒.๑) กรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ความผิดปรากฏชัดแจ้ง (ท าหนังสือรับสารภาพ) 

ส านักกฎหมายท าเรื่องถึงผู้อ านวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาโทษพนักงาน และพนักงานปฏิบัติการ
ประจ าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ก.พ.อ.) 

๒.๒) กรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผู้กระท าความผิดไม่ได้ท าหนังสือรับสารภาพ 
หรือให้การปฏิเสธ ส านักกฎหมายท าเรื่องถึงผู้อ านวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาโทษพนักงานและ
พนักงานปฏิบัติการประจ าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ก.พ.อ.) เพื่อต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
         ๓) การด าเนินคดีอาญา    
                       ส านักกฎหมาย ท าเรื่องถึงผู้อ านวยการ เพื่อมอบอ านาจให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป เช่น อัยการ/ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) / ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) 
 

๗. วิธีปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามแผนผังแนวทางการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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