สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การมหาชน
เพื่อให้องค์การมหาชนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ประกอบกับมี การใช้ทรัพยากร
และบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมื่องที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอแจ้งแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การมหาชน
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การมหาชน
๑. ผู้ร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนขององค์การมหาชนผ่านช่องทาง ได้แก่
๑.๑ ส่งหนังสือด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
๑.๒ ส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ ส่งข้อร้องเรียนผ่านทางระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (http://opm.1111.go.th) สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
๒. สำนักงาน ก.พ.ร. จะจำแนกข้อร้องเรียนออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๑ หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียนและช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน)
๒.๒ บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ระบุหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน) กรณีบัตรสนเท่ห์ที่ไม่ระบุหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยาน
บุคคลแน่นอน สำนักงาน ก.พ.ร. จะยุติเรื่อง
๓. สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการดังนี้
๓.๑ แจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นไปยั ง องค์ ก ารมหาชน (ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา/ผู ้ ค วบคุ ม ดู แ ล/ผู ้ ก ำกั บ ดู แ ล
ของผู้ถูกร้องเรียน) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่ที่กฎหมาย
กำหนดและแนวทาง/กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กรณีตามผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้
ผู้ถูกร้องเรียน
กรณีที่ ๑
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน

หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชา/ผู้ควบคุมดูแล/ผู้กำกับดูแล
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนมีอำนาจหน้าที่
กำกับดูแลการดำเนินการขององค์การมหาชน (มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ง
องค์การมหาชน)
กรณีที่ ๒ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการองค์ ก ารมหาชนมี อ ำนาจหน้ า ที ่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การและ
องค์การมหาชน
การดำเนินการขององค์การมหาชน (มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน)
กรณีที่ ๓ เจ้าหน้าที่
ผู ้ อ ำนวยการองค์ ก ารมหาชนมี ห น้ า ที ่ บ ริ ห ารกิ จ การขององค์ ก ารมหาชน
องค์การมหาชน
เป็นผู้บังคับบัญชา และมีอำนาจบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ลงโทษทางวินัยฯ (มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน)

๒
๓.๒ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นประเภทหนังสือร้องเรียน สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การดำเนินการตามข้อ ๔.๓.๑ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยสำเนาภาพถ่ายหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.
แจ้งข้อร้องเรียนไปยังองค์การมหาชนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ทั้งนี้ กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการองค์การมหาชน
และผู้อำนวยการองค์การมหาชน ให้แจ้งผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ในคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการ
ตรวจสอบแล้วรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. เมื่อองค์การมหาชนได้ร ับข้ อร้ องเรียนจากสำนั กงาน ก.พ.ร. ให้องค์การมหาชนดำเนิน การแจ้ ง
ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางหรือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การมหาชน ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
เป็นประเภทหนังสือร้องเรียน
๕. เมื่อองค์การมหาชนดำเนินการตามแนวทางหรือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ ว
ให้ องค์การมหาชนดำเนินการรายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียน ดังนี้
๕.๑ รายงานผลการพิจารณาต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
๕.๒ แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.
๕.๓ แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้องเรียน ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นประเภทหนังสือร้องเรียน
แนวทางการปกป้องและคุ้มครองผู้ร้องเรียน
องค์การมหาชนต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนทั้งกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีแนวทางเบื้องต้น ดังนี้
๑. ไม่ เ ปิ ด เผยชื ่อ ที ่ อ ยู ่ แ ละช่ อ งทางการติ ด ต่ อ รวมทั ้ ง ข้ อ มู ล และหลัก ฐานอื ่ นใดที่ ส ามารถระบุ
ตัวผู้ร้องเรียนได้
๒. เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ร้องเรียนเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและผู้ที่ได้รับทราบ
ข้อมูลดังกล่าวจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อร้องเรียน ข้อมูลและหลักฐาน
อื่นใดของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
๓. ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่างระมัดระวังเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเสียหาย และผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การมหาชน
M

ผู้ร้องเรียน

เอกสารแนบ

ส่งเรื่อง

1

5.3

สำนักงาน ก.พ.ร.
2

จำแนกเรื่อง

2.2 บัตรสนเท่ห์
(ไม่ลงชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน และระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน)
)

2.1 หนังสือร้องเรียน
(ลงชื่อผู้ร้องเรียนและช่องทางติดต่อที่ชัดเจน)
กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ
องค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน ให้แจ้งผู้แทน
สำนักงาน ก.พ.ร. ในคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตรวจสอบ
แล้วรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1

แจ้งข้อร้องเรียนไปยังองค์การมหาชน
(ผู้บังคับบัญชา/ผู้ควบคุมดูแล/ผูก้ ำกับดูแล
ของผู้ที่ถูกร้องเรียน) ภายใน 15 วัน

5.2

แจ้งผลการพิจารณา
ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.

กรณีบัตรสนเท่ห์ไม่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สำนักงาน ก.พ.ร. จะยุติเรื่อง

3.2

แจ้งผู้ร้องเรียนว่าได้ดำเนินการตามข้อ 3.1 แล้ว
ภายใน 15 วัน

รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องค์การมหาชน

กรณีร้องเรียนคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

กรณีร้องเรียนผู้อำนวยการ
องค์การมหาชน

กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน

แจ้งรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

แจ้งประธานกรรมการ
องค์การมหาชน

แจ้งผู้อำนวยการ
องค์การมหาชน

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ร้องเรียน
กรณีที่เป็นหนังสือร้องเรียน

ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน

ยุติเรื่อง/แจ้งผล

1. ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องผ่านช่องทาง ได้แก่ ส่งหนังสือด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2. สำนักงาน ก.พ.ร. จำแนกข้อร้องเรียน เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) หนังสือร้องเรียน 2) บัตรสนเท่ห์
3. สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งข้อร้องเรียนไปยังองค์การมหาชน เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในการดำเนินกระบวนการจัดการข้อ ร้องเรียนจนได้ข้อยุติ
และแจ้งผูร้ ้องเรียน โดยสำเนาภาพถ่ายหนังสือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังองค์การมหาชนให้ทราบ (กรณีที่เป็นหนังสือร้องเรียน)
4. องค์การมหาชนรายงาน/แจ้งผลการพิจารณาต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ร้องเรียน (กรณีทเี่ ป็นหนังสือร้องเรียน)

5.1 รายงานผล

การพิจารณาต่อ
รัฐมนตรีฯ

5

องค์การมหาชนรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน

4

องค์การมหาชนแจ้งผูร้ ้องเรียนเกี่ยวกับขั้นตอน
หรือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ร้องเรียน

