แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงาน ก.พ.
ศปท. ได้ดำเนินกำรจัดทำแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ในสำนักงำน ก.พ. โดยครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ
ตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของสำนักงำน ก.พ.
โดยมีรำยละเอียดประกอบด้วย
๑. คาจากัดความ
ข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน

มีควำมหมำยครอบคลุม ถึง ข้อร้อ งเรี ยน/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/กำรสอบถำมหรือร้องขอข้อมูล
หมำยถึ ง ประชำชนทั่ ว ไป, องค์ ก รภำครั ฐ /ภำคเอกชน,
ผู้รับบริกำร, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ติดต่อกับสำนักงำน ก.พ.
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

๒. ประเภทข้อร้องเรียน
๒.๑ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ กระบวนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง หมำยถึ ง ข้ อ สงสั ย
ควำมไม่พึงพอใจด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องกำรให้ผู้ให้บริกำรชี้แจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือ
แก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและชัดเจน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
๒.๒ ข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร หมำยถึง ข้อไม่พึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
ต้องกำรให้ผู้ให้บริกำรปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ควำมไม่สะดวกในกำรรับบริกำรควำมล่ำช้ำ
ข้ อ ผิ ด พลำดในกำรให้ บ ริก ำร กำรเลื อ กปฏิ บั ติ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ำร กำรใช้ ค ำพู ด กำรดู แ ลต้ อ นรั บ
กำรควบคุมอำรมณ์ของผู้ปฏิบัติงำน เป็นต้น
๒.๓ ข้อร้องเรียนประเภทอื่นๆ หมำยถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้ำนอื่นๆ ที่ผู้ร้องเรียน
ประสงค์ให้สำนักงำน ก.พ. แก้ไขและดำเนินกำรให้ถูกต้องและโปร่งใส
๓. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
๓.๑ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สำนักงำน ก.พ.
๓.๒ สำนักงำนเลขำธิกำร สำนักงำน ก.พ.
๓.๓ กล่องรับข้อคิดเห็น / ข้อร้องเรียน
๓.๔ กำรร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเอง ในขณะกำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ณ
จุดปฏิบัติงำน
๓.๕ กำรร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลำรำชกำร โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม
แจ้งข้อร้องเรียน
๓.๖ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ : cc@ocsc.go.th

๒

๓.๗ Facebook สำนักงำน ก.พ.
๓.๘ Contact Us สำนักงำน ก.พ.
๔. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๔.๑ กรณีเป็นข้อเรียน ณ จุดปฏิบัติงำน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนนำเสนอ
ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ และทำหน้ำที่แจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน
๔.๒ กรณีร้องเรียน ณ สำนักงำน ให้ดำเนินกำรดังนี้
๔.๒.๑ แจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นกรอกแบบฟอร์ ม ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๒ เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร
๔.๒.๓ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
๔.๒.๔ เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขข้ อ ร้ อ งเรี ย น ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไข มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งข้อมูล
กลับผู้ร้องเรียน
๔.๓ กรณีข้ อร้อ งเรี ย นจำกสื่ อออนไลน์ อื่ น ๆ ให้เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ศูน ย์ ป ฏิบั ติ ก ำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตประสำนงำนกับกลุ่มช่วยอำนวยกำร รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหำรและแจ้ง
ข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนต่อไป
๕. การตอบสอบต่อเรื่องร้องเรียน
๕.๑ ผู้ ร้ อ งเรี ย นสำมำรถร้ อ งเรี ย นได้ ใ นช่ อ งทำงที่ ก ำหนดให้ โดยกำรให้
ผู้ร้องเรียนบันทึกข้อมูล รำยละเอียดกำรร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงำน
หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียน และเหตุที่ร้องเรียน ตำมแบบฟอร์มเอกสำรที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในกำรแจ้ง
ผลกำรดำเนินกลับไปให้ผู้ร้องทรำบ แต่ หำกผู้ร้องประสงค์ที่จะปกปิดชื่อ ผู้ร้องสำมำรถที่จะระบุไว้
ในแบบฟอร์ม ซึ่งสำนักงำน ก.พ. จะรักษำเป็นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด
๕.๒ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อ ต้ำนกำรทุจริต สำนักงำน ก.พ.
จะดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนตำมขั้นตอนต่ำงๆ ทันที พร้อมแจ้งข้อมูลกลับ
ให้ ผู้ รั บ บริ ก ำรได้รับ ทรำบ พร้อ มรำยงำนและบั น ทึก ข้ อ มู ล ข้อ ร้ อ งเรีย น/วิ ธี กำรด ำเนิน กำรต่ อ
ผู้บังคับบัญชำต่อไป
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ

เอกสารแนบ

การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
๑. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กาหนดให้ โดยการให้ผู้ร้องเรียน
บันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อ
ผู้ถูกร้องเรียน และเหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารข้างท้ายนี้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผล
การดาเนินกลับไปให้ผู้ร้องทราบ แต่หากผู้ร้องประสงค์ที่จะปกปิดชื่อ ผู้ร้องสามารถที่จะระบุไว้ใน
แบบฟอร์ม ซึ่ง สานักงาน ก.พ. จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด
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แบบแจ้งข้อร้องเรียน สานักงาน ก.พ.
วันที่ ........... เดือน............................. พ.ศ...................
เรื่อง ร้องเรียน........................................................
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงาน ก.พ.
ข้าพเจ้าชื่อ............................ นามสกุล ..................................อยู่บ้านเลขที่ .................หมู่ที่ .........
ถนน ................ ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................รหัสไปรษณีย์ ........
โทรศัพท์ ................ขอร้องเรียน นาย/นาง/นางสาว............................................ตาแหน่ง...................................
สานัก/กลุ่ม/งาน..................................................................ได้กระทาการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามกระบวนการ จัดซื้อ.จัดจ้าง / การรับสมัครสอบ / อื่นๆ................... โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริง
ดังนี้......................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ
(1) ........................................................................... ..........................จานวน ......................... แผ่น
(2) ........................................................................ .............................จานวน ..........................แผ่น
ทั้งนี้ ภายหลังจากการร้องเรียน 15 วัน หากข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้าจะดาเนินการติดตามเรื่องที่ร้องเรียน และจะติดตามเรื่องร้องเรียนเป็นระยะๆ ทุกเดือน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เป็นความจริงทุกประการ และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่า
การนาความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน
(..........................................)
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ด้วยตนเอง อินเทอร์เน็ต จดหมาย อื่นๆ ได้แก่.....................................................
บันทึกเพิ่มเติม………………………………………...………………..…………………………
ลงชื่อ................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(....................................................)
วันที่......เดือน..............................พ.ศ........................
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๒. เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงาน ก.พ. ดาเนินการตาม
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ทันที พร้อมแจ้งข้อมูลกลับให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบรายงานและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีการดาเนินการต่อผู้บังคับบัญชา สรุปเป็น
ตารางแสดงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้

ศปท. สานักงาน ก.พ.
เป็ นผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน
เสนอ ลธ. กพ.
แต่งตังคณะกรรมการสื
้
บสวนข้ อเท็จจริ ง

