
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงาน ก.พ. 

ศปท. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง                
และกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ในส ำนักงำน ก.พ. โดยครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ 
ตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำน ก.พ. 
โดยมีรำยละเอียดประกอบด้วย  

๑. ค าจ ากัดความ 
ข้อร้องเรียน มีควำมหมำยครอบคลุมถึง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือร้องขอข้อมูล 
ผู้ร้องเรียน หมำยถึงประชำชนท่ัวไป, องค์กรภำครัฐ/ภำคเอกชน, 

ผู้รับบริกำร, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีติดต่อกับส ำนักงำน ก.พ. 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

๒. ประเภทข้อร้องเรียน 
๒.๑ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง ข้อสงสัย           

ควำมไม่พึงพอใจด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องกำรให้ผู้ให้บริกำรชี้แจง ตอบข้อสงสัย ปรับปรุง หรือ
แก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและชัดเจน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

๒.๒ ข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร หมำยถึง ข้อไม่พึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 
ต้องกำรให้ผู้ให้บริกำรปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ควำมไม่สะดวกในกำรรับบริกำรควำมล่ำช้ำ 
ข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำร กำรเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริกำร กำรใช้ค ำพูด กำรดูแลต้อนรับ             
กำรควบคุมอำรมณ์ของผู้ปฏิบัติงำน เป็นต้น  

๒.๓ ข้อร้องเรียนประเภทอื่นๆ หมำยถึง ข้อท่ีไม่พึงใจในด้ำนอ่ืนๆ ท่ีผู้ร้องเรียน
ประสงค์ให้ส ำนักงำน ก.พ. แก้ไขและด ำเนินกำรให้ถูกต้องและโปร่งใส 

๓. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
๓.๑ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำน ก.พ.  
๓.๒ ส ำนักงำนเลขำธิกำร ส ำนักงำน ก.พ. 
๓.๓ กล่องรับข้อคิดเห็น / ข้อร้องเรียน 
๓.๔ กำรร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี ณ             

จุดปฏิบัติงำน 
๓.๕ กำรร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลำรำชกำร โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม

แจ้งข้อร้องเรียน   
๓.๖ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ : cc@ocsc.go.th 

mailto:cc@ocsc.go.th
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๓.๗ Facebook ส ำนักงำน ก.พ. 
๓.๘ Contact Us ส ำนักงำน ก.พ.  

๔. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  
๔.๑ กรณีเป็นข้อเรียน ณ จุดปฏิบัติงำน ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนน ำเสนอ

ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ และท ำหน้ำท่ีแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน 
๔.๒ กรณีร้องเรียน ณ ส ำนักงำน ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

๔.๒.๑ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  

๔.๒.๒ เจ้ำหน้ำท่ีรับเอกสำร 
๔.๒.๓ น ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร 
๔.๒.๔ เมื่อผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไข มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งข้อมูล
กลับผู้ร้องเรียน  

๔.๓ กรณีข้อร้องเรียนจำกสื่อออนไลน์อื่น ๆ ให้เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตประสำนงำนกับกลุ่มช่วยอ ำนวยกำร รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหำรและแจ้ง
ข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนต่อไป  

๕. การตอบสอบต่อเร่ืองร้องเรียน 
๕.๑ ผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องเรียนได้ในช่องทำงท่ีก ำหนดให้ โดยกำรให้ 

ผู้ร้องเรียนบันทึกข้อมูล รำยละเอียดกำรร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงำน 
หรือชื่อผู้ถูกร้องเรียน และเหตุท่ีร้องเรียน ตำมแบบฟอร์มเอกสำรท่ีก ำหนดเพื่อประโยชน์ในกำรแจ้ง
ผลกำรด ำเนินกลับไปให้ผู้ร้องทรำบ แต่หำกผู้ร้องประสงค์ท่ีจะปกปิดชื่อผู้ร้องสำมำรถท่ีจะระบุไว้ 
ในแบบฟอร์ม ซึ่งส ำนักงำน ก.พ. จะรักษำเป็นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด 

๕.๒ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำน ก.พ.                    
จะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนตำมขั้นตอนต่ำงๆ ทันที พร้อมแจ้งข้อมูลกลับ                   
ให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ พร้อมรำยงำนและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีกำรด ำเนินกำรต่อ
ผู้บังคับบัญชำต่อไป 
  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 
 



เอกสารแนบ 

 
 
การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน  
  ๑. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางท่ีก าหนดให้ โดยการให้ผู้ร้องเรียน 
บันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อ 
ผู้ถูกร้องเรียน และเหตุท่ีร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารข้างท้ายนี้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผล
การด าเนินกลับไปให้ผู้ร้องทราบ แต่หากผู้ร้องประสงค์ท่ีจะปกปิดชื่อ ผู้ร้องสามารถท่ีจะระบุไว้ใน
แบบฟอร์ม ซึ่ง ส านักงาน ก.พ. จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด  
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แบบแจ้งข้อร้องเรียน ส านักงาน ก.พ. 

      วันที่ ........... เดือน............................. พ.ศ................... 
เรื่อง ร้องเรียน........................................................ 
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. 
      ข้าพเจ้าชื่อ............................ นามสกุล ..................................อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่ที่ .........
ถนน ................ ต าบล/แขวง ...................... อ าเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................รหัสไปรษณีย์ ........
โทรศัพท์ ................ขอร้องเรียน นาย/นาง/นางสาว............................................ต าแหน่ง...................................
ส านัก/กลุ่ม/งาน..................................................................ได้กระท าการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามกระบวนการ จัดซื้อ.จัดจ้าง / การรับสมัครสอบ / อ่ืนๆ................... โดยมรีายละเอียดข้อเท็จจริง  
ดังนี้................................................................. ..................................................................................................... 
      พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ  
     (1)  ........................................................................... ..........................จ านวน ......................... แผ่น 
     (2)  ........................................................................ .............................จ านวน ..........................แผ่น 
                ทั้งนี้ ภายหลังจากการร้องเรียน 15 วัน หากข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้าพเจ้าจะด าเนินการติดตามเรื่องที่ร้องเรียน และจะติดตามเรื่องร้องเรียนเป็นระยะๆ ทุกเดือน 
               ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
เป็นความจริงทุกประการ และขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่า  
การน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน 
(..........................................) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
 
บันทึกเพ่ิมเติม………………………………………...………………..………………………… 

ลงชื่อ................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
 (....................................................) 
วันที่......เดือน..............................พ.ศ........................ 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   ด้วยตนเอง อินเทอร์เน็ต จดหมาย อ่ืนๆ ได้แก่..................................................... 
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๒. เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการตาม

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนต่างๆ ทันที พร้อมแจ้งข้อมูลกลับให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบรายงานและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา สรุปเป็น
ตารางแสดงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอ ลธ. กพ.  

แตง่ตัง้คณะกรรมการสบืสวนข้อเท็จจริง 

ศปท. ส านกังาน ก.พ.  

เป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียน 

 

 


