คูม่ ือ
การปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน

จัดทำโดย
คณะกรรมกำรเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ สธน.ทหำร

สำรบัญ
๑. วัตถุประสงค์
- โครงสร้างหน่วยงานประสานการต่อต้าน
๒. คานิยามศัพท์
๓. ช่องทางการร้องเรียน
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การติดตาม/การแจ้งผลและการรายงานผล
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕. ผังกระบวนการ
๖. แบบฟอร์มร้องเรียน
๗. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับจริยธรรม
คุณธรรมของ สธน.ทหาร

หน้า ๑
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หน้า ๕
หน้า ๖
หน้า ๗-๘

-๑วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกัน ปราบปราม บาบัด แก้ไขปัญหาทุจิตและประพฤติมิชอบ
ให้บรรเทาและหมดไปจากหน่วยงาน
๒. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน จริยธรรม คุณธรรม
ของกาลังพล อันเป็นพื้นฐานสาคัญที่ผลักดันการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
งานบริการของหน่วยงานที่สนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ
โครงสร้ำงหน่วยงำนประสำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
สานักงานพระธรรมนูญทหาร

ส่วนบังคับบัญชา
หน่วยประสำน
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชั่น

กองคดี

กองนิติธรรม

กองกฤษฎีกา

-๒-๗คำนิยำมศัพท์
ผู้ร้อง หมายถึง ผู้ที่ร้องเรียน ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ขอความ
ช่วยเหลือ ขอความเป็นธรรม
คำร้อง หมายถึง คาร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือคาร้องอื่นใดที่ผู้ร้องได้ทาขึ้นและ
เกี่ยวเนื่องกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ ขอความช่วยเหลือ
ขอความเป็นธรรม
ช่องทำงกำรร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น
การติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์
เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการเกี่ยวกับการร้องเรียน/
ร้องทุกข์
ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสอบถาม หรือการร้องขอ
ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ การให้ บริการของหน่วยงาน และรวมถึง
การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
- และหมายถึงคาร้องด้วย
ผู้รับบริกำร หมายถึง ส่วนราชการ บก.ทท. ผู้ ที่มารับบริการจากสานักงาน
พระธรรมนูญทหาร ประชาชนทั่วไปและหมายความรวมถึงผู้ร้องเรียนด้วย
ผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสีย หมายถึง รัฐบาล กห. บก.ทท. ประชาชน ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งทางบวกและทางลบจากสานักงานพระธรรมนูญ
ทหาร

-๓ช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์
โดยจ่าหน้าถึงสานักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ ๑๒๗ อาคาร ๔ ชั้น ๘ ถนนแจ้ งวัฒ นะ
แขวงทุ่งสอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๒๕๗๒ ๖๓๒๗

๓. ร้องเรียนทางโทรสาร
หมายเลข ๐ ๒๕๗๕ ๖๓๒๗

๔. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสานักงานพระธรรมนูญทหาร
http://oja.rtarf.mi.th

-๔ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนที่ ๑
สานักงานพระธรรมนูญทหาร รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากผู้ร้องเรียนหรือ
จากหน่วยหน่วยงานอื่นๆ ธก.สธน.ทหาร รับเรื่องลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ ๒
ธก.สธน.ทหาร พิ จ ารณาค าร้ อ งและบั น ทึ ก เรื่ อ ง เพื่ อ มอบหมายหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป
ขั้นตอนที่ ๓
บั น ทึ ก น าเรี ย น ผอ.สธน.ทหาร เพื่ อ รั บ ทราบ แล้ ว แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พิจารณาสอบข้อเท็จจริง
ขั้นตอนที่ ๔
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามอานาจหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๕
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้องแจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้นภายใน ๑๕ วันทาการ
ขั้นตอนที่ ๖
รอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วบันทึกผล
- ยุติ แจ้งผลแก่ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียน
- ไม่ยุติ แจ้งผลแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เพื่อดาเนินการต่อไป
กำรติดตำม/กำรแจ้งผลและกำรรำยงำนผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วันทาการ แจ้งผู้ร้องเรียน
ทราบต่อไป และรายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน ๗ วันทาการ

-๕-

-๖-

ผังกระบวนกำร
ธก.สธน.ทหำร
รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ (๑ ชม.)

ธก.สธน.ทหำร
วิเคราะห์เรื่องและข้อมูลทีไ่ ด้รบั การร้องเรียน
(๑ ชม.)

สรุปผลการวิเคราะห์ นาเรียน ผอ.สธน.ทหาร

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
และดาเนินการตามเรื่องร้องเรียน (๑๕ วัน)

รอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ
แล้วบันทึกผล (๓ วัน)

ยุติ แจ้งผลแก่ผู้ร้องเรียน

ไม่ยุติ แจ้งผลแก่ผู้ร้องเรียนและ

และหน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียน

ผู้ถูกร้องเรียนเพื่อดาเนินการต่อไป

แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์
เขียนที.่ ................................................................
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ....................
เรื่อง
เรียน ผู้อานวยการสานักงานพระธรรมนูญทหาร
ข้าพเจ้า.........................................นามสกุล.......................................
อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่..........................แขวง.................................................
ตาบล................................อาเภอ..............................จังหวัด.........................................
เบอร์โทรศัพท์...........................................
มีความประสงค์ร้องเรียน...................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ........................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(....................................................)
หมำยเหตุ : สามารถใช้เป็นเอกสารในการร้องเรียนทั่วไป เช่น ร้องเรียนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สานักงานพระธรรมนูญทหารหรือใช้เป็นเอกสารร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง
ของสานักงานพระธรรมนูญทหาร

-๗-

-๘-

-๘-

