










ระเบียบการจัดการกับข้อร้องเรียน 
 
๑.  ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
 -  หนังสือ/จดหมายร้องเรียนต่อผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผอ. สศค.) หรือหน่วยงานโดยตรง 
 -  กล่องรับข้อร้องเรียนที่ตั้งไว้บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑  
 -  เว็บไซต์ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  
 
๒.  การจัดการกับข้อร้องเรียน 

(๑)   กลุ่มงานจริยธรรมรวบรวมข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ เสนอ ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. ในฐานะหัวหน้า 
กลุ่มงานจริยธรรม เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการตามแต่ละกรณีทั้งนี้ภายใน ๑-๒  วัน นับแต่วันที่กลุ่มงานจริยธรรม
ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว และในกรณีท่ี ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลขานุการกลุ่มงานจริยธรรม 
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม พิจารณาสั่งการให้ด าเนินการตามแต่ละกรณี ทั้งนี้ ภายใน ๑-๒  วัน 

(๒) กรณขี้อร้องเรียนไม่เกี่ยวข้องกับ สศค. ให้กลุ่มงานจริยธรรมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๐ วันท าการ 
และรายงานผลการด าเนินงานต่อ ผอ. สศค.  

(๓) กรณีข้อร้องเรียนมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอ ให้กลุ่มงานจริยธรรมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๐ วัน
ท าการ และรายงานผลการด าเนินงานต่อ ผอ. สศค.  

(๔) กรณีผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจน โดยร้องเรียนกล่าวหาผู้อ่ืนโดยปราศจากรายละเอียดและหลักฐาน
อ้างอิงหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ ให้งดด าเนินการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าว  
 
 กรณีที่ ๑  :  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับภารกิจหรือการด าเนินงานของ สศค. 
  ๑.๑  กรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ สศค. (ภายใน ๑๕ วัน
ท าการ) : 

๑.๑.๑  ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค.  หรือกลุ่มงานจริยธรรมแจ้งข้อร้องเรียนไปยังส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/
กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑.๒  ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอ ผอ. สศค. /ที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค.  
เพ่ือลงนามในหนังสือส่งข้อร้องเรียนไปให้หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ สศค. พิจารณาด าเนินการ 

๑.๑.๓  ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงผู้ร้องเรียน
เกี่ยวกับการด าเนินการของ สศค. พร้อมทั้งแจ้งชื่อและช่องทางท่ีผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อกับผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น ๆ  ในกรณีข้อร้องเรียนเป็นหนังสือหรือจดหมายและลงชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบผู้ร้องเรียนในกรณีการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สศค. 
 ๑.๑.๔  ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้กลุ่มงานจริยธรรมเพ่ือรวบรวมรายงาน ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. เป็นรายเดือน 
 
 
 
 

/๑.๒  กรณี... 
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๑.๒  กรณีที่ สศค. สามารถชี้แจงข้อร้องเรียนได้ (ภายใน ๑๕ วันท าการ) :  
 ๑.๒.๑  ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน / 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. หรือกลุ่มงานจริยธรรม แจ้งข้อร้องเรียนไปยังส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๒.๒.  ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ท าหนังสือชี้แจงข้อร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียน 
เป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีข้อร้องเรียนเป็นหนังสือหรือจดหมายและลงชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศตอบผู้ร้องเรียนในกรณีการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สศค. 
 ๑.๒.๓  ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้กลุ่มงานจริยธรรมเพ่ือรวบรวมรายงาน ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. เป็นรายเดือน 
 
  ๑.๓  กรณีพบว่าเกิดปัญหา/เกิดความไม่ถูกต้องจริงตามที่ได้รับข้อร้องเรียน (ภายใน  ๑๕ วัน  
ท าการ) :  

๑.๓.๑  ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. หรือกลุ่มงานจริยธรรม แจ้งข้อร้องเรียนไปยังส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กลุ่มงาน
ที่เก่ียวข้อง 

๑.๓.๒ หนว่ยงานที่เกีย่วข้องรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อ ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. และผู้ที่มีอ านาจ 
ในการพิจารณา  

๑.๓.๓  ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจง  
ผู้ร้องเรียนถึงขั้นตอนการด าเนินการของ สศค. ในกรณีข้อร้องเรียนเป็นหนังสือหรือจดหมายและลงชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียน 
หรือแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตอบผู้ร้องเรียนในกรณีการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สศค. 

๑.๓.๔  ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้กลุ่มงานจริยธรรมเพ่ือรวบรวมรายงาน ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค.  เป็นรายเดือน 
 
  ๑.๔  กรณีพบว่าข้อร้องเรียนเกิดจากการกระท าผิดของบุคลากรในหน่วยงาน (ภายใน ๑๕  
วันท าการ) :  

๑.๔.๑  ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. หรือกลุ่มงานจริยธรรม แจ้งข้อร้องเรียนไปยังส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม/กลุ่มงาน 

๑.๔.๒  ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กลุ่มงาน รวบรวมข้อเท็จจริงและแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยัง 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือด าเนินการพิจารณากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง และเสนอ ผอ. สศค.  
เพ่ือพิจารณาให้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง สั่งยุติเรื่องหรือด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบต่อไป 

๑.๔.๓  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรให้กลุ่มงาน
จริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงาน ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. เป็นรายเดือน 

 
 
 

/กรณี... 
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 กรณีที่ ๒ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิด หรือการกระท าไม่เหมาะสมของบุคลากร สศค. 
  ๒.๑  ผอ. สศค. แจ้งข้อร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๒.๒  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการพิจารณากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเสนอ   
ผอ. สศค. โดยเร็ว เพ่ือพิจารณาให้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง สั่งยุติเรื่อง หรือด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
  ๒.๓  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรายงานผลการด าเนินงานให้ ผอ. สศค. และแจ้งผลการด าเนินงาน
ให้กลุ่มงานจริยธรรมเพ่ือรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
 
๓.  ช่องทางการขอรับบริการด้านข้อมูล 
 -  หนังสือขอความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลมายัง สศค. 
 -  เว็บไซต์ของ สศค.  
  
๔.  การจัดการต่อการขอรับบริการด้านข้อมูล 
 ๔.๑  เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับเรื่องจากฝ่ายสารบรรณ/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ทีมโฆษก สศค. แล้ว 
ให้รีบด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ภายใน ๑๕ วันท าการหลังจากท่ีได้รับเรื่อง 
 ๔.๒  หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการจะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบเป็นการเบื้องต้นก่อน 
 ๔.๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งผลการด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรให้กลุ่มงานจริยธรรม เพ่ือรวบรวม
รายงาน ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ/รอง ผอ. สศค. เป็นรายเดือน 
 
๕.  การติดตามผลการด าเนินการการจัดการต่อข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และการขอรับบริการ 
ด้านข้อมูล 
 กรณีที่ ๑ : การติดตามผลการด าเนินการต่อผู้ขอรับบริการด้านข้อมูล 
  ๑.๑  ผู้ขอรับบริการด้านข้อมูลกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค.  

๑.๒  กลุ่มงานจริยธรรมรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากส ารวจความพึงพอใจฯ เสนอต่อ  
ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/
รอง ผอ. สศค. 
  ๑.๓  ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
 กรณีที่ ๒ : การติดตามผลการด าเนินการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
และการขอรับบริการด้านข้อมูล 
  ๒.๑  กลุ่มงานจริยธรรมโทรศัพท์สอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อข้อร้องเรียน/การขอรับบริการ 
ด้านข้อมูลหลังจาก ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ รอง ผอ. สศค. หรือกลุ่มงานจริยธรรม แจ้งข้อร้องเรียนไป เพื่อสอบถามความคืบหน้าต่อข้อร้องเรียน/
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและการรับบริการด้านข้อมูลก่อนครบ ๑๕ วันท าการ 
  ๒.๒  กลุ่มงานจริยธรรมโทรศัพท์สอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะและการรับบริการด้านข้อมูลเพ่ือติดตามผลการด าเนินการหลังจากครบ ๑๕ วันท าการแล้ว  



กลุ่มงานจริยธรรม 
รายงานเร่ืองที่ได้รับร้องเรียนต่อ ผอ. สศค. /ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/  

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. ฯ 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การกระท าผิด/ 

กระท าไม่เหมาะสมของบุคลากร สศค. 

สศค. รับเรือ่งร้องเรียน 

ช่องทางท่ี ๒ : กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
(กลุ่มงานจริยธรรม) 

ช่องทางท่ี ๑ : หนังสือ/จดหมาย
ร้องเรียน 

(ฝ่ายสารบรรณ สลข.) 

เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับภารกิจ 
หรือการด าเนินงานของ สศค. 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
พิจารณากฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และเสนอ ผอ. สศค. 

เพื่อพิจารณาให้ด าเนินการสบืสวน
ข้อเท็จจริง   สั่งยุติเรื่อง หรือ

ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑. กรณีเป็นเรื่องของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดแูลของ สศค.  
- ส ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มรวบรวม
ข้อเท็จจริงรำยงำน ผอ. สศค. หรือ  
ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจกำรคลัง หรือ 
ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน หรือ  
ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศ หรือ รอง ผอ. สศค.  ส่งเร่ือง
ร้องเรียนให้หน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลด ำเนินกำร 
- ส่งหนังสือแจ้งขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
ของ สศค. พร้อมทั้งแจ้งชื่อและ
ช่องทำงกำรติดต่อกับผู้รับผิดชอบเร่ือง
ร้องเรียนดังกล่ำวให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

(ด าเนินการภายใน ๑๕ วันท าการ) 

๓. กรณีพบว่าเกิดปัญหา/เกิดความ 

ไม่ถูกต้องจริงตามท่ีได้รับร้องเรียน  

- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อเท็จจริง

เสนอต่อ ผอ. สศค. หรือ ที่ปรึกษำด้ำน

เศรษฐกิจกำรคลัง หรือที่ปรึกษำด้ำน 

เศรษฐกิจกำรเงิน หรือ ที่ปรึกษำด้ำน 

เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ หรือ รอง ผอ.  

สศค. เพื่อพิจำรณำ  

- ท ำหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนถึงข้ันตอน 

กำรด ำเนินกำรของ สศค.    

- แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบเพื่อรำยงำน 

ผอ. สศค. หรือ ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจ 

กำรคลัง หรือที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน 

หรือ ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ

หรือ รอง ผอ. สศค. 

(ด าเนินการภายใน ๑๕ วันท าการ) 

๔. กรณีพบวา่ข้อร้องเรียนเกดิจาก   
การกระท าผิดของบุคลากรในหน่วยงาน  
- รวบรวมข้อเท็จจริงและแจ้งเร่ืองร้องเรียนไปยัง
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อด ำเนินกำร 
- ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลพิจำรณำและ 
เสนอ ผอ. สศค. เพื่อพิจำรณำสืบสวนขอ้เท็จจริง  
สั่งยุติเรื่องหรือด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป 
- ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลแจ้ง 
กำรด ำเนินกำรใหก้ลุ่มงำนจริยธรรม 
เพื่อรวบรวมรำยงำน ผอ. สศค. 

(ด าเนินการภายใน ๑๕ วันท าการ) 
 

ช่องทางท่ี ๓ : เว็บไซต์ของ สศค. 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

รายงานผลการด าเนินการ 
ต่อ ผอ. สศค. 

ผอ. สศค. หรือ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง/ที่ปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการเงิน/ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ/รอง ผอ. สศค. ฯ /หวัหน้ากลุ่มงานจริยธรรมพิจารณาสัง่การ 

- กรณีข้อร้องเรียนไม่เกี่ยวข้อง 
กับ สศค. หรือกรณีข้อร้องเรียน 

มีข้อมลูไม่ครบถ้วนเพียงพอ  
ให้กลุ่มงานจริยธรรม 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
(ด าเนินการภายใน 10 วันท าการ) 

 

กรณผีู้ร้องแจ้งช่ือและที่อยู่ไม่ชัดเจน โดยร้องเรยีน
กล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากรายละเอียดและหลักฐาน

อ้างอิงหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมตคิณะรัฐมนตรี  
พ.ศ.๒๕๔๑ ให้งดด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ดังกล่าว 

๒. กรณีท่ี สศค. สามารถช้ีแจงข้อร้องเรียนได้  

- ส ำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มท ำหนังสือชี้แจง

ข้อเท็จจริง ต่อ ผอ. สศค. หรือ ที่ปรึกษำด้ำน

เศรษฐกิจกำรคลัง หรือที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจ

กำรเงิน หรือ ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำง

ประเทศ หรือ รอง ผอ. สศค. เพื่อให้ 

ลงนำมในหนังสือชี้แจงข้อร้องเรียน 

ต่อผู้ร้องเรียนหรือแจ้ง ศทส.ตอบ 

ผู้ร้องเรียนกรณีกำรร้องเรียนผ่ำน website  

- แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบ 

เพื่อรำยงำน ผอ. สศค. หรือ ที่ปรึกษำด้ำน

เศรษฐกิจกำรคลัง หรือที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจ

กำรเงิน หรือ ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำง

ประเทศหรือ รอง ผอ. สศค.  

(ด าเนินการภายใน ๑๕ วันท าการ) 



 
านคุ้มครองจริยธรรม) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอรับบริการด้านข้อมูล 

- บันทกึ/หนังสือ (ฝ่ายสารบรรณ สลข.)  
- ทมีโฆษก สศค.  
 

แจ้งให้หน่วยงานภายในทีรั่บผดิชอบ 

ให้ด าเนินการจดัส่งข้อมูลภายใน ๑๕ วนัท าการ 
หลงัจากวนัทีไ่ด้รับเร่ือง 

หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ภายใน ๑๕ วนัท าการ จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูล 
ทราบเป็นการเบ้ืองต้นก่อน 

 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบตอบกลบัข้อมูล 

ผ่านบันทกึ/หนังสือ/เวบ็ไซต์ สศค. 

เวบ็ไซต์ของ สศค. 
(ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
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การติดตามผลการด าเนินการ              

การจัดการต่อข้อร้องเรียน/ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 

และการขอรับบริการด้านข้อมูล 

๑. ผู้ขอรับบริการด้านข้อมูล 
๒.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ต่อข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

และการขอรับบริการด้านข้อมูล 
 

๑.๑  ผูข้อรับบริการดา้นขอ้มูลกรอกแบบส ารวจ      

ความพึงพอใจต่อการใชง้านเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลข่าวสาร

อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการคลงั  ผา่นทางเวบ็ไซตข์อง สศค.  

 

๑.๒ กลุ่มงานจริยธรรมรวบรวม 

และประมวลผลขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

และความพึงพอใจท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม   

น าเสนอ ผอ. สศค. 

๒.๑  ภายใน ๑๕ วนัท าการ :  

กลุ่มงานจริยธรรมโทรศพัทส์อบถามไปยงั

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เพื่อเร่งรัดติดตาม 

การด าเนินการต่อขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/

ขอ้เสนอแนะ และการขอรับบริการดา้นขอ้มูล 

 

๒.๒ หลงัครบ ๑๕ วนัท าการ : 

กลุ่มงานจริยธรรมโทรศพัทส์อบถาม 

ไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อติดตาม

ผลการด าเนินการ 
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