ประกาศสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
..............................................
ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดว่าในกรณีที่ส่วนราชการได้รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
หรื อ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ อุ ป สรรค ความยุ่ ง ยาก หรื อ ปั ญ หาอื่ น ใดจากบุ ค คลใด
โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป
และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้นให้แจ้งบุคคลนั้นทราบผลการดาเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบ
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้
เพื่ อให้ การบริห ารราชการของสานักงานเลขาธิการวุฒิ สภาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และโปร่งใส ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจึงกาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
ข้อ ๑ กาหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้
๑.๑ กรณีร้องเรียนเป็นจดหมาย ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
๑.๒ กรณี ร้ อ งเรี ย นทางโทรศั พ ท์ ผ่ า นศู น ย์ บ ริ ก าร (Call Center ) วุ ฒิ ส ภา
ทางหมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๘-๙ ในวันและเวลาราชการ
๑.๓ กรณี ก ารร้ อ งเรี ย นผ่ า นทางระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถร้ อ งได้ ที่
www.senate.go.th หัวข้อ “การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต”
๑.๔ กรณีการร้องเรียนด้วยตนเอง สามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ที่สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ในวันและเวลา
ราชการ
ข้อ ๒ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ให้ สานั กบริห ารงานกลางดาเนิ น การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและพิ จารณา
หากพบว่ าเป็ นกรณี เรื่ องร้ องเรี ยนเจ้ าหน้ าที่ ของส านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ สภาจะด าเนิ นการเสนอเรื่ อง
ให้ เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาสั่ ง การให้ ส านั ก บริ ห ารงานกลาง หรื อ ส านั ก อื่ น หรื อ คณะกรรมการสื บ สวน
ข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่ อพิ จารณาสั่ งการให้ ด าเนิ นการอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ภายในระยะเวลาเก้ าสิ บ วั น นั บตั้ งแต่ วั น ที่ ได้ รั บ
เรื่องร้องเรียน ดังนี้
๒.๑ ...
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