แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมประมง
กรมประมงให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการและเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมถึงยังมีหน้าที่สาคัญในการรับ
ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสาน ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมประมง
1. การร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบต้องระบุชื่อ - สกุล จริง ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อกลับผู้ร้อง เพื่อการตรวจสอบว่าผู้ร้องเป็นผู้มีตัวตนจริง มิใช่การร้องเรียน
โดยการกลั่นแกล้งบุคคลใดและเพื่อประโยชน์ในการตอบกลับแจ้งผลการพิจารณา
กรณีที่เป็นการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบโดยไม่ระบุชื่อ - สกุล จริง ข้อมูล
เกี่ยวกับที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ จะต้องปรากฏรายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียนต้องมีความชัดเจน และ
มีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะนาสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการต่อไปได้ ไม่เช่นนั้นจะมีลักษณะบัตรสนเท่ห์
เป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่รับ หรือไม่รับไว้พิจารณา
2. ในการร้ องเรี ยนการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบ ผู้ ร้ องมี ห น้ าที่ ในการให้ ข้ อมู ลและ
มีพยานหลั กฐานที่ ถูกต้องเป็ นจริง ตลอดจนการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้ าที่ ในการอันจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
การแสวงหาข้อเท็จจริง หรือเพื่อการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการจัดส่งเอกสารหรือการกระทา
ใดๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้ร้องเป็นผู้มีตัวตนจริง เมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการร้องเรียน
โดยกลั่นแกล้งบุคคลใด
3.iการร้ องเรี ย นการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบที่ จะรับ พิ จารณาได้ เฉพาะกรณี ที่ ระบุ
พยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมที่ ปรากฏชัดเจน เพียงพอที่จะนาสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดาเนินการต่อไปได้เท่านั้น
4.Iการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบต้องใช้ถ้อยคาสุภาพไม่ใช้คาพูดที่มีลักษณะ
เป็นการส่อเสียด หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือใส่ร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง
5.Iเรื่องที่อาจนามาร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ต้องเป็นกรณีผู้ร้องได้รับ
ความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6.Iการร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบต้ อ งระบุ ชื่ อ บุ ค คลที่ เป็ น เหตุ แ ห่ ง
การร้องเรียนการทุจริต ข้อเท็จจริง อันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งระบุ
พยานหลักฐานประกอบเท่าที่มี
7.Iข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุ
เกิดขึ้นจริง โดยผู้ร้องต้อง รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ผู้ใดนาความเท็จมาร้องเรียนต่อ
เจ้าหน้าที่ซึ่งทาให้ ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้ นั้นอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และจะต้องถูก
ดาเนินการทางวินัยในกรณีเป็นข้าราชการ

8. ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
ต่อ สาธารณชน เว้นแต่การเปิดเผยในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้เปิดเผย หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจสั่งให้
เปิดเผย ตามกฎหมาย
9. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่ม เติมได้ใน
การดาเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะยุติเรื่องทันที
10. ไม่เป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
- เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงจะรับไว้
พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
- เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคาสั่งพิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดแล้ว
- เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
- เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยไปแล้ว
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริตหน่วยงานจะ
ปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน
และให้ ผู้ ข้อ มู ล ไว้เป็ น ความลั บ โดยเฉพาะผู้ รับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การตรวจสอบเรื่อ งร้อ งเรีย นเท่ านั้ น
ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
อื่น ที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดหรือต่อเจ้าหน้าที่ ผู้มีอานาจสั่ง
ให้เปิดเผย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
 ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ส่านักงานเลขานุการกรม กรมประมง
 โทรศัพท์หมายเลข 0 2562 0600 – 15
 ตู้รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์
 Website ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง
 www.1111.go.th ของสานักนายกรัฐมนตรี
 หนังสือราชการสานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.)
ขั้นตอนการตอบข้อร้องเรียน
1. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
2. ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรมน าเสนอเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นให้ อ ธิ บ ดี ก รมประมง มอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบข้อร้องเรียน

- เรื่อ งที่เกี่ ย วข้องกั บหน่ว ยงานเดียว ให้ ห น่ว ยงานที่ กรมประมงมอบหมายจัดท า
หนังสือตอบข้อร้องเรียน โดยตอบหน่วยงานที่แจ้ง และตอบผู้ร้องเรียน ภายในวันที่ 15 วันทาการนับจากวันที่
ได้รับหนังสือหรือตามเวลาที่กาหนดในหนังสือ
- เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลายหน่ ว ยงาน ให้ ห น่ ว ยงานที่ ก รมประมงมอบหมาย
เป็นหน่วยงานแรกเป็นผู้จัดทาหนังสือตอบข้อร้องเรียน โดยตอบหน่วยงานที่แจ้ง และตอบผู้ร้องเรียนภายใน
15 วันทาการนับจากวันที่ได้รับหนังสือ หรือตามเวลาที่กาหนดในหนังสือ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานอื่นๆ จัดทาข้อมูล
ตามประเด็นส่งให้หน่วยงานแรก
3. ให้หน่วยงานที่ตอบข้อร้องเรียนสาเนาเรื่องตอบข้อร้องเรียน ส่งให้สานักงานเลขานุการ
กรม เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. เรื่องร้องเรียนใดไม่สามารถตอบได้ภายในเวลาที่กาหนด ให้รายงานผลการดาเนินการ
ให้กรมประมงทราบในเบื้องต้น และแจ้งผู้ร้องเป็นระยะ
5. สานักงานเลขานุการกรมติดตามเรื่องและรายงานผลการตอบข้อร้องเรียนให้กรมประมง
ทราบทุก 3 เดือน

