
คูมือ 
การดาํเนินงานรองเรียน/รองทุกข 

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

สํานักตรวจราชการและเรือ่งราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



คํานํา 
 

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย             
ที่มีภารกิจในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน ไดจัดทําคูมือการดําเนินงานรองเรียน/          
รองทุกข ขึ้น เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และอํานวยความสะดวกใหแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

คูมือการดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข
ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย แนวคิดสําคัญ            
ในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ความรูทั่วไป
สําหรับผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข และเร่ืองรองเรียน/รองทุกขที่นาสนใจ รวมทั้ง คําสั่ง แนวทาง
ปฏิบัติเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของกระทรวงมหาดไทย และหมายเลขเบอรโทรศัพทสายดวน  

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข 
จะเปนประโยชนแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรม ทั้งในสวนกลาง และ
สวนภูมิภาค ตลอดจนผูสนใจ ตอไป  

 
 
 

    คณะผูจัดทํา 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
     หนา 

 
คํานํา            ก 
๑. บทนํา            ๑ 
๒. วัตถุประสงค          ๒ 
๓. ขอบเขต            ๒ 
๔. แนวคิดเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข        ๒ 
๕. ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  ๖ 
๖. แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข       ๘ 
๗. แนวคิดสําคัญในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข       ๑๙ 
๘. ความรูทั่วไปสําหรับผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข      ๒๖ 
๙. เร่ืองรองเรียน/รองทุกขที่นาสนใจ         ๓๔ 
เอกสารอางอิง 
ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.  บทนํา 
การรองเรียน/รองทุกขของประชาชน ถือเปนเสียงสะทอนใหรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ

ทราบวา การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซ่ึงรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและ
หนวยงานของรัฐไดตระหนักและใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
มาโดยตลอด มีการรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเสริมสรางความ
สงบสุขใหเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และการเมือง
อยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นําไปสูการแขงขัน การเอารัดเอาเปรียบ เปนเหตุให
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ประสบปญหาหรือไมไดรับความเปนธรรม จึงมีการรองเรียน/รองทุกขตอ
หนวยงานตางๆเพิ่มขึ้น  
  กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหแก
ประชาชน ไดเปด “ศูนยบริการขาวสารกระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ โดยมีเปาหมาย
เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง ใหบริการขอมูล และรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เกี่ยวกับ
งานของกระทรวงมหาดไทย ตอมา บทบาทของ “ศูนยบริการขาวสารกระทรวงมหาดไทย” เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน กระทรวงมหาดไทย 
จึงไดปรับปรุง“ศูนยบริการขาวสารกระทรวงมหาดไทย” ใหมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใชช่ือวา 
“ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย” ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗  

กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายการปรับบทบาทการทํางานของศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยใหเปนไปในเชิงรุกมากกวาเชิงรับ จึงทําใหศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย             
มีบทบาทในการอํานวยความเปนธรรมแกประชาชนอยางจริงจัง มีลักษณะการทํางานที่เนนเชิงรุกมากกวา
เชิงรับ ทําใหประชาชนรับทราบถึงบทบาทหนาที่ของศูนยดํารงธรรมอยางแพรหลายและสามารถแจงขอรับ
ความชวยเหลือเมื่อประสบปญหาความเดือดรอนตางๆ ไดทุกเรื่องตลอดเวลา โดยใหองคกรภาคเอกชน           
เขามามีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเสริมในดาน
สงเสริมสงเคราะห ยกยองเชิดชูพลเมืองดีที่เสียสละ กลาหาญ เสี่ยงชีวิตเขาชวยเหลือผูอ่ืนที่ตกอยูในภาวะคับขัน
อันตรายดวยคุณธรรม และเพื่อใหศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการ “บําบัดทุกข              
บํารุงสุข” แกประชาชนอยางจริงจัง บังเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย จึงไดปรับปรุง             
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดใหมีสถานที่ตั้งอยางชัดเจน
และเหมาะสม มีเจาหนาที่และเครื่องมือส่ือสารที่มีเครือขายเช่ือมโยงถึงกันในทุกระดับ สามารถติดตอ
ประสานงานไดอยางรวดเร็ว และมีพิธีเปดศูนยดํารงธรรมในมิติใหมอยางเปนทางการพรอมกันทั่วประเทศ
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงตรงกบัวันดํารงราชานุภาพ  

 
 



ศูนยดํารงธรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม ประกอบดวย ศูนยดํารงธรรมในสวนกลาง แบงเปน ๒ 
ระดับ คือ ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนยดํารงธรรมหรือศูนยใหบริการประชาชนในลักษณะ
เดียวกับศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ของหนวยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ และศูนยดํารงธรรม
ในสวนภูมิภาค แบงเปน ๒ ระดับ คือ ศูนยดํารงธรรมจังหวัด และศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

อยางไรก็ตาม ในสภาวการณปจจุบันประเทศประสบปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ฯลฯ ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ความแตกแยกทางความคิด นําไปสูปญหาตางๆ ตามมา
มากมาย ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด ปญหาการพนัน ปญหาหนี้สิน ฯลฯ สงผลให
ปริมาณและความสลับซับซอนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนมีเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้น              
ศูนยดํารงธรรมจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับเปล่ียนแนวคิดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสราง
ขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม
สามารถอํานวยความยุติธรรม ขจัดปญหาความเดือดรอน และตอบสนองความตองการของประชาชน            
ไดอยางแทจริง 
 
๒. วัตถุประสงค 

๒.๑  เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข 

๒.๒  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกขสําหรับเจาหนาที่ของ
ศูนยดํารงธรรม 

 

๓. ขอบเขต 
คูมือการดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

และขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข แนวคิดสําคัญในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/          
รองทุกข แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ความรูทั่วไปสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข และเรื่องรองเรียน/รองทุกขที่นาสนใจ รวมถึง คําสั่ง แนวทางปฏิบัติเร่ืองรองเรียน/                    
รองทุกขของกระทรวงมหาดไทย และหมายเลขเบอรโทรศัพทสายดวน  

 
๔. แนวคิดเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข 

๔.๑ ความหมายของการรองเรียน/รองทุกข 
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖: ๙๒๘) ใหความหมายของคําวา รองเรียน รองทุกข ไวดังนี้

 รองเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว 
รองทุกข หมายถึง บอกความทุกขเพื่อขอใหชวยเหลือ 

- ๒ - 



คูมือการดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน (๒๕๕๓: ๑-๒) ไดแบงแยก
พิจารณาความหมายของคําวา “เร่ืองราวรองทุกข รองเรียน” ไว ๒ ประการ คือ 

(๑) เร่ืองรองทุกข รองเรียน ขาราชการ หมายถึง เร่ืองราวที่ขาราชการเปนผูถูก
รองเรียน เนื่องจากปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสม 

(๒) เร่ืองรองทุกข รองเรียน ของประชาชน หมายถึง เร่ืองราวท่ีผูรองเรียนประสงค
ใหไดรับการปลดเปลื้องความทุกขที่ตนไดรับ หรือเปนเรื่องที่ผูรองเรียนหรือผูอ่ืน หรือสาธารณชนไดรับ
ความเสียหาย และยังรวมถึงขอขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชนอีกดวย 

อุกฤษ  มงคลนาวิน (๒๕๔๐: ๓) การรองทุกข คือ การที่บุคคลทั่วไป ไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางขององคการของรัฐหรือของเอกชน ซ่ึงไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐหรือจากหนวยงานของรัฐ และตองการใหมีการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือ
เสียหายนั้น หรือแกไขขอบกพรองในระบบราชการ การรองทุกขนี้จึงเปนการรองเรียนเพื่อขอใหมีการแกไข
ความเดือดรอนหรือขอขัดแยงที่มีอยูระหวางบุคคลดังกลาวกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยราชการ มิใชการ
แกไขความเดือดรอนหรือขอขัดของที่มีอยูระหวางบุคคลดังกลาวกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยราชการ 
มิใชการแกไขความเดือดรอนหรือขอขัดของที่มีอยูระหวางประชาชนดวยกันเอง 

ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (๒๕๔๐: ๑๓-๑๔) การรองทุกขตอเจาหนาที่ของรัฐหรือองคกร
ของรัฐฝายปกครอง แบงไดเปน ๓ กรณี 

(๑) โดยการรองทุกขตอเจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรของรัฐฝายปกครองซึ่งเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกขนั้นเองเพื่อใหพิจารณาทบทวนเรื่องนั้นใหม เชน รองทุกขตอนายอําเภอใหพิจารณา
ทบทวนคําสั่งของนายอําเภอที่เปนตนเหตุแหงการรองทุกข 

(๒) โดยการรองทุกขตอผูบังคับบัญชาหรือ “หนวยเหนือ” ของเจาหนาที่ของรัฐหรือ
องคกรของรัฐฝายปกครองซึ่งเปนตนเหตุแหงการรองทุกขเพื่อใหพิจารณาแกไขปญหาในเรื่องนั้น เชน              
ในกรณีที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการกระทําของกํานัน ประชาชนก็อาจรองทุกขตอนายอําเภอ
หรือผูวาราชการจังหวัดใหส่ังระงับหรือยกเลิกการกระทําดังกลาวของกํานันได 

(๓) โดยการรองทุกขตอองคกรตางๆ ของฝายปกครองซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการรับ
พิจารณาคํารองทุกขของประชาชน เชน ศูนยรับเรื่องรองทุกขของสวนราชการตางๆ สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี หรือ คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เปนตน 

สรุป การรองเรียน/รองทุกข หมายถึง การที่ประชาชนบอกเลาเรื่องราวตอหนวยงาน
ของรัฐเพื่อขอใหชวยเหลือ แกไข บรรเทาความเดือดรอน หรือตรวจสอบขอเท็จจริง อันเนื่องมาจากการ
ไดรับความเดือดรอน ความไมเปนธรรม หรือ พบเห็นการกระทําผิดกฎหมาย  

 
 

- ๓ - 



๔.๒ ลักษณะของเรือ่งรองเรียน/รองทุกข 
 (๑) เร่ืองรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี เปนกรณีการ

รองเรียนกลาวโทษที่ขาดขอมูลหลักฐาน ซ่ึงศูนยดํารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แตถาเปนการรองเรียน             
ในประเด็นเกี่ยวของกับสวนรวม จะสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ตอไป ซ่ึงกรณีนี้สามารถยุติเร่ืองไดทันที 

(๒) เรื่องรองเรียนทั่วไป ศูนยดํารงธรรมจะดําเนินการจัดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับไปดําเนินการ โดยจะพิจารณาสงตามความเหมาะสมของแตละเรื่องและจะตอบใหผูรองทราบไวช้ันหนึ่งกอน 
ซึ่งเมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแลวจะแจงใหศูนยดํารงธรรมและผูรองทราบ หรือบางกรณีปญหา
หนวยงานที่เกี่ยวของจะแจงใหผูรองทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการพิจารณาดําเนินการของหนวยงาน                  
ที่เกี่ยวของ จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับขั้นตอนการดําเนินการใหการชวยเหลือของแตละกรณีปญหา ในกรณีเปน
เรื่องรองเรียนทั่วไป หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมแจงผลใหทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด ศูนยดํารงธรรมจะมี
หนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง  

(๓) เร่ืองรองเรียนสําคัญ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาชนสวนรวมหรือเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน เปนประเด็นขอรองเรียนทางกฎหมายหรือเปนเรื่องรองเรียนที่มีขอเท็จจริงและ
รายละเอียดตามคํารองยังไมชัดแจงหรือไมแนนอน หรือบางกรณีศูนยดํารงธรรมอาจตองใหเจาหนาที่
เดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่กอนสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป โดยแจงใหผูรอง
ทราบไวช้ันหนึ่งกอน เมื่อหนวยงานไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเขามาแลวจึงจะแจงใหผูรอง
ทราบตอไป หรือหากหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมรายงานผลใหทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด ศูนยดํารงธรรม
จะแจงเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยเร่ืองสิทธิรองทุกขตอ
คณะกรรมการวินิจฉยัรองทุกข หมวด ๓ ไดบัญญัติสาระสําคัญของเร่ืองราวรองทุกขไว ดังตอไปนี้  

 มาตรา ๑๙ เร่ืองราวรองทุกขที่จะรับไวพิจารณาจะตองมีลักษณะ ดังนี้  
 (๑) เปนเรื่องที่มีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน 

หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได และ 
(๒) ความเดือดรอน หรือความเสียหายที่วานั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่ของรัฐละเลย

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กระทําการนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริตหรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

 
 
 
 

- ๔ - 



 มาตรา ๒๐ เร่ืองราวรองทุกขที่ไมอาจรับไวพิจารณา มีลักษณะ ดังนี้  
(๑) เร่ืองรองทุกขที่มีลักษณะเปนไปในทางนโยบายโดยตรง ซ่ึงรัฐบาลตองรับผิดชอบ

ตอสภา  
(๒) เร่ืองที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาลมีมติเด็ดขาดแลว 
(๓) เร่ืองที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคาํสั่งเด็ดขาดแลว 

 มาตรา ๒๑ สวนประกอบของคํารองทุกข 
 คํารองทุกข ประกอบดวย 

(๑) ช่ือและที่อยูของผูรองทุกข 
(๒) เร่ืองอันเปนเหตุใหรองทุกข พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณตามสมควร

เกี่ยวกับเรื่องที่รองทุกข 
(๓) ใชถอยคําสุภาพ 
(๔) ลายมือช่ือผูรองทุกข ดําเนินการยื่นรองทุกขแทนผูอ่ืน จะตองแนบใบมอบ

ฉันทะใหผูรองดวย 
๔.๓ วิธีการยื่นคํารองเรียน/รองทกุข 

คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ 
สํานักงาน ก.พ. (๒๕๔๑: ๒๐-๒๑) กลาวถึง วิธีการยื่นคํารองเรียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐไว ดังนี้ 

(๑) รองเรียนดวยวาจา กรณีนี้จะเหมาะสําหรับเรื่องที่มีปญหาหรืออุปสรรคที่ตองการ
การแกไขในทันที 

(๒) รองเรียนเปนหนังสือ เปนกรณีที่ใชกับการรองเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ตองการ
การแกไขปญหา หรือตองการการวินิจฉัยช้ีขาดโดยองคกรที่เหนือกวา ซ่ึงการรองเรียนโดยวิธีนี้ตองทําโดย
เขียนหนังสือ (หรือพิมพ) เลาถึงเหตุการณหรือพฤติการณของเรื่องที่ตองการรองเรียนใหชัดเจนมากที่สุด
แจงชื่อและที่อยูใหชัดเจนเพียงพอที่เจาหนาที่สามารถติดตอได พรอมทั้งลงลายมือช่ือของผูรองเรียนถามี
เอกสารหรือหลักฐานควรสงไปพรอมกันดวย เพราะจะทําใหการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนนั้นเปนไป
ไดโดยรวดเร็วขึ้น และสงคํารองเรียนนั้นไปยังสถานที่ทําการของหนวยงานของรัฐนั้น 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยเร่ืองสิทธิรองทุกขตอ
คณะกรรมการวินิจฉยัรองทุกข หมวด ๓ ไดบัญญัติวิธีการยื่นเรื่องราวรองทุกขไว ดังตอไปนี้  

มาตรา ๒๒ การยื่นเรื่องราวรองทุกข หากผูใดประสงคจะยื่นเรื่องราวรองทุกขใหยื่น
เร่ืองราวรองทุกขได ดังนี ้

(๑) ยื่นเรื่องราวรองทุกข รองเรียนดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอ่ืนยื่นแทน ซ่ึงผูนั้น
จะตองอยูในฐานะที่จะทราบขอเท็จจริงอันเปนสาเหตุแหงการรองทุกขรองเรียน 

(๒) สงเรื่องราวรองทุกขทางไปรษณีย 

- ๕ - 



(4) สั่งการ 
(5 วัน) 

(7) ยตุิเรื่อง 
(3 วัน) 

(8)  แจงผล 

   (6) รายงาน/สรุปผล 
(5 วัน) 

๕. ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

 
 

 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
   
 

ขั้นตอนการดาํเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. 

- ๖ - 

รัฐมนตรีวาการ/
รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย 

 
ศูนยดํารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย 
สํานักตรวจราชการ 
และเรื่องราว 
รองทุกข สป. 

 

กรุงเทพมหานคร/
รัฐวิสาหกิจ 

 

กรม 

 
 

จังหวัด 
 

วิเคราะห
สรุปผล

รายงานการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
(ศดธ มท ) 

(2) หนวยงานที่รับและสงเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

(3) หนวยงาน 
ดําเนินการ 

(3 วัน) 

(5)  ตรวจสอบขอเท็จจริง 
(30 วัน) 

   E-Inspection 
        

สปน. หมายเลข ๑๑๑๑ 
การเชื่อมโยงเครือขาย IT 

หนวยงานภายนอก มท. 
- สํานักราชเลขาธิการ 
- สํานักเลขาธิการนายก 
  รัฐมนตรี 
- สํานักเลขาธิการ ครม. 
- สนง.ผูตรวจการ  
   แผนดินของรัฐสภา 
 - สนง.ปปช. 
- สนง.ปปง. 
- กระทรวง ทบวง  อื่นๆ 

 
รายงานผล 

การตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

มาที่ ศดธ. มท. 

แจงผล 
ใหผูรอง 

และหนวยงาน 
ที่สงเรื่องทราบ 

 

ผูรองเรียน/ 
รองทุกข 

(1) ยื่นเรื่อง 

ปมท. 

ผต.มท. 

ปมท./ 
พิจารณาสั่งการ/    

ยุติเรื่อง 

 

หนวยงาน
ภายนอก มท. 



๕.๑ ยื่นเรื่อง 
 ผูรองยื่นเรื่องรองเรียน/รองทุกขตอหนวยงานผานชองทางตางๆ ไดแก ทาง Internet 

ทางไปรษณีย ทางโทรศัพท หรือมารองเรียนดวยตนเอง และจากหนวยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย 
๕.๒ หนวยงานที่รับและสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๕.๒.๑ หนวยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สงเรื่องรองเรียน/รองทุกขให
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.  

๕.๒.๒ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราว             
รองทุกข สป. รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขผานทาง Internet ทางไปรษณีย ทางโทรศัพท หรือมารองเรียนดวย
ตนเอง  

หลังจากที่ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราว             
รองทุกข สป. ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขแลวจะลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๕.๓ หนวยงานดําเนินการ 
 ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย มอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล และเสนอเรื่องรองเรียน/รองทุกขตอผูบังคับบัญชา 
๕.๔ การสั่งการ 

๕.๔.๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย/หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย              
แจงใหกรุงเทพมหานคร/หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด และหนวยงานอื่น
ตรวจสอบขอเท็จจริง มอบหมายผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบ/สอบสวนและสดับตรับฟง
ขอเท็จจริงตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและเสนอแนะแนว
ทางแกไข ประกอบดวยผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๕.๔.๒ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ส่ังการใหจังหวดัตรวจสอบขอเท็จจริง 
๕.๕ การตรวจสอบขอเท็จจริง 

๕.๕.๑ กรุงเทพมหานคร/หนวยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย/
จังหวดั และหนวยงานอื่นดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

๕.๕.๒ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบ /สอบสวนและสดับ
ตรับฟงขอเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข  

๕.๕.๓ คณะกรรมการฯ ไปสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข 
เมื่อมีการแจงใหกรุงเทพมหานคร/หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/

จังหวัด ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว หากพนระยะเวลาที่กําหนดแลว ยังไมไดรายงานผล ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย  สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป . จะแจงเตือนตามระยะเวลาที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนี้  
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(๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน 

(๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตไดรับการเตือนครั้งที่ ๑ 

(๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกําหนด ๗ วัน นับตัง้แตไดรับการเตือนครั้งที่ ๒  
๕.๖ การรายงาน/สรุปผล 
 เมื่อกรุงเทพมหานคร/หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด 

และหนวยงานอื่น รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและสรุปผลมายังกระทรวงมหาดไทย ศูนยดํารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย (เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ) ดําเนินการสรุป วิเคราะห และรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง 
เพื่อนําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผานผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบทราบและพิจารณาสั่งการ หรือยุติเรื่อง กรณีที่เปนเรื่องรองเรียนตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จะนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ สวนเรื่องที่ยุติ
แลวจะแจงใหหนวยงานที่สงเรื่องมาใหกระทรวงมหาดไทยและแจงผูรองทราบตอไป 

๕.๗ ระบบ E-Inspection  
บันทึกรายละเอียดขอมูลและผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกขในแตละเขต

ตรวจราชการลงในระบบ E-Inspection ซ่ึงเปนโปรแกรมระบบฐานขอมูลเร่ืองรองเรียน เพื่อเปนขอมูล                 
ในการตรวจสอบและติดตามเรื่องราวรองทุกขของจังหวัด ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย  

 
๖. แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

๖.๑ การรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๖.๑.๑ เร่ืองรองเรียน/รองทุกขทางไปรษณีย  

(๑) เจาหนาที่ตองอานหนังสือรองเรียน/รองทุกข และตรวจสอบขอมูล
รวมทั้ง เอกสารประกอบการรองเรียน/รองทุกขโดยละเอียด 

(๒) สรุปประเด็นการรองเรียน/รองทุกขโดยยอเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา หากเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขมีประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายใหระบุตัวบทกฎหมายเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบ          
การพิจารณาดวย 

(๓) หนังสือที่สงถึงหนวยงาน หากมีความเห็นหรือขอสังเกตเพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพหรือการเอาใจใสของหนวยงานก็ควรใสความเห็นหรือขอสังเกตนั้นๆ ดวย  

(๔) เร่ืองรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษ ควรแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของคุมครอง
ความปลอดภัยใหแกผูรองและพยานที่เกี่ยวของ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ และ ประทับตรา “ลับ” 
ในเอกสารทุกแผน 

- ๘ - 



(๕) เร่ืองรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษ แจงเบาะแสการกระทําความผิด หรือผูมี
อิทธิพลซ่ึงนาจะเปนอันตรายตอผูรอง ควรปกปดชื่อและที่อยูของผูรองกอนถายสําเนาคํารองใหหนวยงาน            
ที่เกี่ยวของ แตหากเปนการกลาวหาในเรื่องที่เปนภัยรายแรงและนาจะเปนอันตรายตอผูรองเปนอยางมาก            
ก็ไมควรสงสําเนาคํารองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ แตควรใชวิธีคัดยอคํารองแลวพิมพขึ้นใหมสงใหหนวยงาน               
ที่เกี่ยวของและประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน 

(๖) เมื่ออานคํารองแลวตองประเมินดวยวา เร่ืองนาเชื่อถือเพียงใด หากผูรอง
แจงหมายเลขโทรศัพทมาดวย ควรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูรองโดยขอใหยืนยันวา ผูรองไดรองเรียน/
รองทุกขจริง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอางชื่อผูอ่ืนเปนผูรอง วิธีการสอบถามไมควรบอกเรื่องหรือ
ประเด็นการรองเรียนกอน ควรถามวา ทานไดสงเรื่องรองเรียนมาจริงหรือไม ในลักษณะใดหากผูรองปฏิเสธ
ก็จะชี้แจงวา โทรศัพทมาเพื่อตรวจสอบขอมูลเบื้องตนแลวรีบจบการสนทนา  

๗.๑.๒ เร่ืองรองเรียน/รองทุกขทางโทรศัพท  
(๑) สอบถามชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได  
(๒) สอบถามเรื่องรองเรียน/รองทุกข และปญหาที่เกิดขึน้ 
(๓) ถาเปนเรื่องรองเรียนที่กลาวหาผูอ่ืนจะตองสอบถามผูรองใหไดรายละเอียด

ที่ชัดเจน หากผูรองมีขอมูลที่เปนเอกสารก็ขอใหผูรองสงเอกสารมาเพิ่มเติมทางไปรษณียก็ได 
(๔) พิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกขวา สามารถดําเนินการไดหรือไม              

ถาดําเนินการไดโดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทางโทรศัพทก็ใหติดตอประสานงานในทันที หากไดรับ
คําตอบจากหนวยงานและสามารถแจงผูรองไดก็ใหแจงผูรองทันที  

(๕) ถาเรื่องรองเรียน/รองทุกข ไมสามารถประสานหนวยงานทางโทรศัพท
ไดทันที ใหกรอกรายละเอียดเรื่องรองเรียนลงในระบบสารสนเทศ และสามารถสงเรื่องรองเรียนไปให
หนวยงานทางโทรสาร หรือ E-mail ก็ได  

(๖) ถาผูรองพูดดวยอารมณรุนแรงควรรับฟงใหจบกอนแลวจึงชี้แจงวา            
ไดประสานงานอยางสุดความสามารถแลวบอกเหตุผลวา ทําไมเรื่องรองเรียนจึงไมไดรับการดําเนินการ
ตามที่ผูรองตองการ หรืออาจถามเพิ่มเติมวา ผูรองมีความเดือดรอนดานอื่นที่ประสงคจะขอความชวยเหลือ
อีกหรือไม  

๗.๑.๓ เร่ืองรองเรียน/รองทุกขทางเว็บไซต  
(๑) ผูรองแจงชื่อและที่อยูไมชัดเจน โดยรองเรียนกลาวหาผูอ่ืนโดยปราศจาก

รายละเอียดและหลักฐานอางอิงหรือเปนบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ ใหงดดําเนินการเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขดังกลาว  

(๒) ผู รองแจ งชื่ อและที่ อยู ไม ชัด เจนหรือ เปนบัตรสนเทหตามมติ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ แตเร่ืองรองเรียน/ รองทุกข เปนเรื่องเกี่ยวกับประโยชนเพื่อสวนรวม เชน ขอถนน 
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แจงเบาะแสการคายาเสพติด หรือแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนก็ใหพิจารณาสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบไวเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  

(๓) ผูรองแจงชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ชัดเจน แตเร่ืองรองเรียน/
รองทุกขเปนการกลาวหาผูอ่ืน โดยปราศจากรายละเอียดไมสามารถดําเนินการได ก็ใหโทรศัพทติดตอผูรอง
เพื่อขอขอมูลผูรองหรือใหผูรองยืนยันเรื่องรองเรียน/รองทุกขกอนที่จะพิจารณาดําเนินการตอไป  

(๔) ผูรองรองเรียน/รองทุกข ในเรื่องขอความเปนธรรม ขอความชวยเหลือ
เมื่อพิจาณาคํารองแลวเห็นวา สามารถดําเนินการได ใหสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาขอทราบ
ขอเท็จจริงตอไป  

(๕) เร่ืองรองเรียน/รองทุกขใดเปนประเด็นที่ปรากฏขอเท็จจริงในหนังสือพิมพ
หรือส่ือตางๆ ก็สามารถนํามาตอบผูรองไดโดยตรง โดยไมตองสงหนวยงานพิจารณาดําเนินการอีกครั้ง  

๗.๑.๔  คําแนะนําเรื่องรองเรียน/รองทุกขแตละกรณ ี 
(๑) กรณีผูรองระบุประเด็นปญหาเพียงประเด็นเดียว แตจากการวิเคราะห

สามารถชวยเหลือผูรองในดานอื่นๆ ใหแจงผูรองทราบและสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา 
(๒) กรณีบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด แตมีรายละเอียดชัดเจนนาเชื่อถือสามารถตรวจสอบไดและเปนปญหาสวนรวม ในกรณีนี้
ควรสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาได 

(๓) เร่ืองสําคัญมาก ควรกําหนดชั้นความลับโดยใหหนวยงานพิจารณาตรวจสอบ
ในทางลับ  

(๔) กรณีไมสามารถแกไขปญหาที่ผูรองรองเรียน/รองทุกขในประเด็นนั้นได 
ควรโทรศัพทแจงผูรองและสอบถามความตองการวาจะใหชวยเหลือในประเด็นอื่นอีกหรือไม หากผูรอง
ตองการใหชวยเหลือเพิ่มเติมในประเด็นอื่นก็ใหทําคํารองเปนหนังสือมาอีกครั้งหนึ่ง  

(๕) เร่ืองรองเรียน/รองทุกขที่ไมอาจดําเนินการชวยเหลือได ก็ควรชี้แจงทํา
ความเขาใจ โดยไมใหความหวังแตไมทําลายกําลังใจ โดยบอกวาไดพยายามอยางเต็มที่แลว แตไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูรองไดและถามวา ผูรองประสงคจะขอความชวยเหลือดานอื่นหรือไม หาก
เร่ืองนั้นอยูในวิสัยที่จะดําเนินการได  

(๖) กรณีรองเรียน/รองทุกขเร่ืองเหนือธรรมชาติ ก็ใหพยายามชวนคุยปกติ
แลวเสนอทางเลือกอื่นๆ 

๖.๒ เทคนิคการรับและเจรจากับผูรองรายบุคคลและแบบกลุม 
๖.๒.๑ ผูรองรายบุคคล แบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้  

(๑) ผูรองที่มีลักษณะนักวิชาการ เปนบุคคลที่ชอบแสดงความคิดเห็น มีเหตุ        
มีผล กลาแสดงออกและตองการแนวรวม เจาหนาที่ที่รับผูรองประเภทนี้ จะตองยินดีและตั้งใจที่จะรับขอคิดเห็น ซึ่ง
อาจตองใชเวลาในการรับฟงและที่พบบอยผูรองจะใหแสดงความคิดเห็นรวม ซึ่งเจาหนาที่จะตองไมแสดงความ
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คิดเห็นไปในทางเขาขาง แตใชเปนลักษณะชมเชยยกยองวา เรื่องดังกลาวเปนสิ่งที่เราไมเคยไดรับรูเลย เปนสิ่งที่
มีเหตุผล และจะสงไปใหหนวยงานพิจารณาตอไป  

(๒) ผูรองที่มีลักษณะชาวบาน เปนบุคคลที่เขาใจงายและปญหาสวนใหญก็จะ
เปนปญหาหนี้สิน ที่ดิน อิทธิพล ผูรองจะเขามาแจงพูดคุยกับเจาหนาที่ พรอมทั้งจะมีอาการเกรงกลัวกับผูมี
อิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งจะตองมีการประสานไปยังหนวยงานเบื้องตนโดยใชโทรศัพท สอบถามถึง
รายละเอียดและสุดทายก็ใหทําเปนหนังสือ แตถาหากผูรองเรียนเขียนหนังสือไมไดเจาหนาที่จะเปนผูเขียนให          
แตที่สําคัญตองอธิบายใหผูรองทราบถึงความสามารถและอํานาจที่ถูกกําหนดไววาทําไดมากนอยแคไหน             
อยางนอยเจาหนาที่อาจจะชวยเขาไมไดเลย แตก็ไดดําเนินการไปบาง ซึ่งดีกวาเขามาพบเจาหนาที่แลวเพียงแตทํา
หนังสือแลวใหกลับบาน ซึ่งตองคํานึงถึงจิตใจของราษฎร เพราะบางรายเดินทางมาเปนรอยกิโลเมตรเพื่อจะมา
รองเรียน/รองทุกข  

(๓) ผูรองที่มีลักษณะอารมณรอน เปนบุคคลที่เก็บกดมาจากที่อ่ืนหรือมาจากที่
ที่มีปญหาเกิดขึ้นและหาที่ระบายอารมณ ลักษณะนี้เจาหนาที่ตองพยายามที่จะเตือนตัวเองวา ตนเองมีอาชีพ
เปนขาราชการ ตองมีสมาธิ มีสติ ในบางลักษณะของผูรองหากมีอารมณโดยพูดไมเขาใจ ตองใชความนุมนวล 
พยายามอดทนและตีสนิทใหได แมกระทั่งบางครั้งผูรองก็ทราบดีวา เจาหนาที่ตองการใหเขาสงบสติอารมณ 
เจาหนาที่ก็ตองยอมรับวา มีความตองการใหเขาสงบสติอารมณจริงๆ แตตองเจรจา แตถาหากผูรองไมเขาใจ
จริงๆ จะตองบอกใหทราบวาจะเชิญเจาหนาที่ตํารวจนําตัวออกไป หากไมมีเจตนาที่จะคุยคงตองสอบถามวา 
ผูรองไมยินดีจะรองทุกขก็คงตองดําเนินการตามเจตนารมณของผูรองเปนหลัก  

(๔) ผูรองที่มีลักษณะนุมนวล เปนบุคคลที่มีลักษณะไมยอมเขาใจ หัวดื้อ 
ลักษณะนี้เปนลักษณะที่สรางปญหาใหกับเจาหนาที่มากเพราะตอนแรกเขามาจะมีอารมณสงบ ไมมีปฏิกิริยา
แตเมื่อเขามาพบก็จะแสดงเจตนาและความตองการของตัวเองในการถูกรังแกและจะไมยอมที่จะถูกรังแก
โดยเด็ดขาด  

(๕) ผูรองที่มีลักษณะจิตไมปกติ เปนบุคคลที่ลักษณะนี้ เมื่อผูรองเดินทางมา
รองเรียนที่ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตองทําความเขาใจวา ผูรองมีความตองการอะไร ซ่ึงคงจะตอง
คลอยตามไปกอน พยายามใหผูรองมีการผอนคลายอารมณใหดีขึ้น บางครั้งไมจําเปนตองทําคํารองเปน
หนังสือ แตอาจจะตองประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรเทาภาระการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ทันที  

(๖) ผูรองที่มีลักษณะปวยเปนโรคติดตอ เปนบุคคลที่เจาหนาที่จะแสดงความ
รังเกียจหรือไมพอใจไมได ตองคํานึงเสมอวาเปนหนาที่และอาชีพของขาราชการทุกคน บางครั้งผูรองอาจ
แสดงความคุนเคย หรือตองการความสนใจ อาจจะมีการสัมผัสเนื้อตัวก็ใหคํานึงถึงหนาที่ แตอยางไร            
ก็ตามก็ตองคํานึงถึงประเภทของโรคดวย เพราะชีวิตใคร ใครก็เปนหวง เชน กรณีผูปวยเปนโรคเรื้อน  
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๖.๒.๒ ผูรองแบบกลุม  
มีลักษณะผูรองตั้งแต ๕ คนขึ้นไป ซ่ึงมีวัตถุประสงคสวนใหญ คือ ตองการ

พบผูบังคับบัญชาระดับสูง เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเจาหนาที่ตอง
อธิบายใหทราบวา มีหนวยงานที่รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข โดยตรง ซ่ึงเปนเสมือนตัวแทนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงใหยื่นหนังสือรองเรียน/รองทุกข ไวกับเจาหนาที่           
ไดเลย แตถาหากกลุมไดประสานกับทางเจาหนาที่ระดับสูงไวกอน ก็คงตองรีบประสานเพื่อแจงให
ผูบังคับบัญชาทราบและรับคําสั่งที่จะดําเนินการตอไป  

๖.๓ การพิจารณากาํหนดชัน้ความลับและคุมครองผูรอง  
๖.๓.๑ พิจารณาวาเรื่องรองเรียน/รองทุกขดังกลาวจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวย

การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม โดยพิจารณาวา หากสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณาแลว 
ผูใหขอมูลหรือผูรองจะไดรับความเดือดรอนหรือไม เชน เร่ืองที่มีลักษณะกลาวหาขาราชการ แจงเบาะแสผูมี
อิทธิพล หากไมปกปดชื่อและที่อยู ก็จะตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความคุมครอง  

๖.๓.๒ กรณีมีการระบุช่ือผู ถูกรองจะตองคุมครองทั้งฝายผูรองและผู ถูกรอง 
เนื่องจากขอเท็จจริงยังไมปรากฏ ซ่ึงอาจมีการกลั่นแกลงกันได  

๖.๓.๓ กรณีผูรองระบุในคํารองใหปกปดชื่อหรือไมประสงคใหนําลายมือช่ือผูรอง
ไปเปดเผย จะตองคุมครองผูรอง เพราะหนวยงานผูถูกรองอาจทราบไดและทําใหผูรองจะไดรับความ
เดือดรอน  

๖.๓.๔ หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือกระทบสิทธิของผูรองโดยตรง ซ่ึงผูรอง
ไมประสงคใหเปดเผยเรื่อง แตการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข จําเปนจะตองเปดเผยขอมูล ผูรองให
หนวยงานที่เกี่ยวของ มิฉะนั้นไมสามารถดําเนินการได ก็ตองขออนุญาตจากผูรองกอนและแจงใหหนวยงาน
ใหความคุมครองผูรอง 

๖.๔ หลักการพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกขในเบื้องตนของผูบังคับบัญชาเพื่อคัดแยก
และมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องรองเรียน  

๖.๔.๑ เมื่อไดรับเรื่องจะตองอานและวิเคราะหวา มีประเด็นอะไรบาง มีบุคคลและ
มีหนวยงานใดเกี่ยวของ มีการกําหนดเวลาชั้นความเร็ว (ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด) มีความสําคัญหรือช้ัน
ความลับ (ลับ ลับมาก ลับที่สุด) หรือไม เพื่อนําไปสูการพิจารณา  

๖.๔.๒ พิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกขวาเปนเรื่องประเภทใด และควรมอบหมาย
บุคคลและเจาหนาที่คนใดดําเนินการ โดยพิจารณาจาก  

(๑) เร่ืองไมซับซอน เชน เร่ืองเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เชน ขอไฟฟา  
(๒) เร่ืองที่ซับซอนตองใชการวิเคราะหและมีขั้นตอนที่ยุงยาก  

(๒.๑) การของบประมาณ ขอความชวยเหลือดานตางๆ เชน ที่ดินทํา
กิน ที่อยูอาศัย การขอสัญชาติ 
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(๒.๒) รองเรียน/รองทุกข หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน กรณีตอง
ดําเนินงานแลวมีผลกระทบตอบุคคล/ประชาชนใหไดรับความเดือดรอนถึงขั้นตองรองเรียนขอความเปนธรรม  

(๒.๓) รองเรียน/รองทุกข พฤติกรรมเจาหนาที่ของรัฐที่ประพฤติตนไม
เหมาะสม  

(๒.๔) ปญหาหนี้นอกระบบ  
(๓) เร่ืองที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เปนเรื่องที่ตองใชการวิเคราะหแตมีสวน

เกี่ยวของกับขอกฎหมาย ไดแก การไดรับความเดือดรอนจาก  
(๓.๑) การทํานิติกรรม/สัญญา/ขอตกลง  
(๓.๒) การกูยืม/ถูกหลอกลวง/ขมเหงรังแก  

(๔) เร่ืองที่เกี่ยวของกับขอกฎหมายตองใชเวลาในการดําเนินการมากและ
ตอง ลงตรวจพื้นที่หาขอมูล ขอเท็จจริงในพื้นที่ประกอบการพิจารณา มีลักษณะเดียวกับเรื่องที่เกี่ยวของกับขอ
กฎหมาย แตมีขั้นตอนวิธีและใชเวลาในการดําเนินการมากกวา ตองใชหลักกฎหมายในการพิจารณาไดแก  

(๔.๑) ขอพิพาทตางๆ  
(๔.๒) การขอคําปรึกษาเกี่ยวกับขอกฎหมาย  
(๔.๓) การขอกรรมสทิธิ์/ลิขสิทธิ์  

การพิจารณาเรื่องวาเปนประเภทใด  มองในภาพรวมถึงชั้นความเร็ว 
ความลับและสาระแลว จะตองพิจารณาถึงตัวเจาหนาที่จะมอบใหดําเนินการดวย โดยเฉพาะเรื่องรองเรียน         
ที่เกี่ยวของกับความละเอียดออนในสวนลึกในใจของผูรอง เชน กรณีประสบปญหาชี้ชะตาความเปนอยูและ
ความอยูรอด โดยมีเวลาเรงดวนกําหนดบังคับ ความรูสึกที่ตองการความเขาใจ ความหวงใย ความเอื้ออาทร
และใหความชวยเหลือโดยเร็ว ซ่ึงพิจารณาวิเคราะหไดจากสาระในหนังสือของผูรอง ผูจายงานตองวิเคราะห
วา เจาหนาที่คนใดมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการในเรื่องประเภทนี้มากที่สุด เมื่อประสานผูรองแลวผูรอง
รูสึกสบายใจ ยินดีรวมมือในการใหขอมูลและดําเนินการตางๆ ตามที่เจาหนาที่รองขอ โดยไมใหเกิด
ผลกระทบทางจิตใจและกระทําในสิ่งที่ตั้งใจแฝงไวในสาระหนังสือรองเรียน อาทิเชน จะฆาตัวตาย หรือรองเรียน
กลาวโทษเจาหนาที่ในภายหลัง  

๖.๕ เทคนิคการประสานงานกับผูรอง  
คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข (๒๕๕๒:๑๕) กลาวถึง เทคนิค

การประสานงานกับผูรองไว ดังนี้ 
๖.๕.๑ คุณสมบัติของผูเจรจา  

(๑) ควรเปนผูที่มีความรอบรูในเรื่องตางๆ เชน กฎหมายทั่วไป นโยบาย
ของรัฐบาล และไดติดตามขอมูลขาวสารอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน ซ่ึงจะเปน
ประโยชนกับการดําเนินงานรองเรียน เชน โครงการตางๆ ของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือ
ประชาชน  
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(๒) มีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใส สรางความเปนกันเอง และแสดงออกให 
ผูรองเห็นวา เจาหนาที่เปนพวกเดียวกันกับผูรอง  

(๓) มีความจริงใจในการใหบริการดวยหัวใจ สรางความรูสึกวา ผูรองเปน
ญาติมิตรของเจาหนาที่เอง  

(๔) มีความเห็นอกเห็นใจผูรอง เห็นวาปญหาของผูรองเปนเสมือนปญหาของ
ตนเองและคิดวาหากเจาหนาที่ตองประสบปญหาเชนเดียวกับผูรอง เจาหนาที่ก็ตองขอความชวยเหลือ
เหมือนกับผูรอง  

(๕) สํานึก และตระหนักถึงหนาที่วา เราปฏิบัติงานในการชวยเหลือแกไข
ปญหาใหแกผูรองจึงตองมีความอดทน อดกลั้น ระมัดระวังในการเจรจากับผูรอง ประกอบกับเจาหนาที่ที่
เปนที่พึ่ง เปนความหวังของผูรอง และสมัครใจมาทําหนาที่นี้เอง ไมมีผูใดบังคับเจาหนาที่  

(๖) ควรมีเจาหนาที่ที่สามารถพูดภาษาทองถ่ินไดทุกภูมิภาค เชน ภาษา
อีสาน เหนือ ใต เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับผูรองและทําใหผูรองรูสึกอบอุน เนื่องจากไดพบปะ
พูดคุยกับคนบานเดียวกัน ไมรูสึกอางวางหรือหวาดระแวง และควรมีผูที่สามารถสื่อสารภาษาสากลไวเจรจา
กับผูรองที่เปนชาวตางชาติ  

๖.๕.๒ เทคนิคในการเจรจา  
(๑) กรณีผูรองทั่วไป  

(๑.๑) กรณีที่เปนผูรองรายเดิม กอนการเจรจาใหศึกษาขอมูลลักษณะนิสัย
ของผูรอง เพื่อใชวิธีการที่เหมาะสมในการเจรจากับผูรอง เชน ผูรองมีอารมณรุนแรงก็พยายามชวนพูดคุยเรื่อง
อื่นๆ กอน จนกระทั่งผูรองรูสึกผอนคลายหรืออารมณดีขึ้น จึงเจรจาประเด็นขอรองเรียน รวมทั้งศึกษาเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ของผูรองกอนวา อยูระหวางขั้นตอนใด หากยังไมมีขอยุติใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทาง
โทรศัพทในเบื้องตนเพื่อติดตามความคืบหนา และนําผลไปแจงผูรองเพื่อบรรเทาสถานการณ ความตึงเครียด 
และเปนการแสดงใหผูรองเห็นวา เรามีความเอาใจใสในเรื่องของผูรองเปนอยางดี  

(๑.๒) จัดเจาหนาที่ที่เหมาะสมในการเจรจากับผูรอง เชน หากผูรองพูดภาษา
ทองถิ่นใดก็ควรจัดเจาหนาที่ที่สามารถพูดภาษาถิ่นนั้นเปนผูรวมเจรจาเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร และเพื่อสราง
ความอบอุน เปนกันเอง หากผูรองรองเรียน/รองทุกข เรื่องกฎหมายควรมอบใหเจาหนาที่ที่มีความรูดาน
กฎหมายเปนผูรวมเจรจา หากผูรองมีอารมณรุนแรง กาวราว หรือไมยอมรับฟงเหตุผล ควรมอบหมายให
เจาหนาที่ที่มีประสบการณในการเจรจากับผูรองและมีความใจเย็นเขารวมเจรจากับผูรอง  

(๑.๓) สอบถาม และวิเคราะหวา ผูรองตองการขอความชวยเหลือเร่ืองใด 
อยูในวิสัยที่จะดําเนินการใหไดหรือไม หากไมสามารถดําเนินการใหไดควรพยายามหาทางชวยเหลือผูรอง
อยางเต็มที่แลวและสอบถามเพิ่มเติมวา ตองการใหหนวยงานชวยเหลือเร่ืองอื่นๆ หรือไม 
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(๑.๔) ไมควรใหความหวังกับผูรองในเรื่องที่ไมสามารถดําเนินการใหได
หรืออยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของหนวยงาน แตควรพูดใหกําลังใจและแนะนําวายังมีทางออกหรือทางแกไข
ปญหาอยู ขอใหผูรองอยาทอแทหรือส้ินหวัง  

(๒) กรณีผูรองที่มีปญหา เชน นิสัยกาวราว อารมณรุนแรง ไมรับฟงคําชี้แจง 
สภาพจิตไมปกติ ควรดําเนินการดังนี้  

(๒.๑) เจาหนาที่ผูเจรจากับผูรองตองมีความอดทน อดกล้ัน รับฟง ใจเย็น 
และควรขอใหเพื่อนรวมงานเขามารวมเจรจาดวยเพื่อชวยกันเกลี้ยกลอมผูรอง  

(๒.๒)สังเกตบุคลิกลักษณะของผูรอง เพื่อคัดเลือกระดับของผูเจรจากับ
จัดหาผูเจรจาที่เหมาะสม เชน ผูรองมีอารมณรุนแรง กาวราว หรือไมยอมรับฟงเหตุผล ควรมอบหมาย
เจาหนาที่ที่มีประสบการณในการเจรจากับผูรองและใจเย็นเขารวมเจรจากับผูรอง  

(๒.๓) ปลอยใหผูรองไดระบายอารมณ เมื่อระบายแลวยังไมลดความตึงเครียด 
บางกรณีอาจตองประวิงเวลา เชน การนําเครื่องดื่ม น้ําชา กาแฟ มาใหผูรองดื่มเพื่อใหผูรองไดผอนคลายลง หรือ
อาจชวนพูดคุยเรื่องอื่นๆ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและเพื่อประมวลขอมูลในสวนของผูรองกับเพื่อใหมีความ
เปนกันเองมากขึ้น  

(๒.๔)พยายามเขาถึงจิตใจของผูรองวา กําลังไดรับความเดือดรอนจึงมี
ความเครียดและควรพูดคุยอยางเปนกันเอง อยาใหมีชองวางระหวางผูรองกับเจาหนาที่  

(๒.๕)ชวยกันเจรจาเปนทีมเพื่อรวมกันชี้แจง เกลี้ยกลอม โนมนาว        
ผูรองเนื่องจากบางครั้งหากมีเจาหนาที่เพียงคนเดียวอาจไมสามารถเกลี้ยกลอมผูรองได  

(๒.๖) กรณีที่ผูรองมีสภาพจิตไมปกติหรืออารมณแปรปรวนรุนแรง  
อาจโทรศัพทคุยกับครอบครัวของผูรองเพื่อสอบถามขอมูลของผูรอง หรือคําขอปรึกษา หรือเพื่อใหครอบครัว
ของผูรองชวยเจรจากับผูรองโดยตรง   

(๒.๗) หากไมสามารถชวยเหลือแกไขตามความประสงคของผูรองได            
ไมควรแนะนําใหผูรองเปลี่ยนไปรองเรียนในประเด็นอื่นซึ่งก็มีแนวโนมที่ไมสามารถจะชวยเหลือไดเชนกัน 
เพราะจะเปนการสรางความหวังใหกับผูรอง ซึ่งหากไมสามารถชวยเหลือไดอีกจะยิ่งทําใหเกิดความตึงเครียด
มากยิ่งขึ้น สงผลใหการเจรจากับผูรองยากยิ่งขึ้น  

(๒.๘) เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาเจรจากับผูรองโดยตรง เพื่อเรงรัด
การแกไขปญหาและใหผูรองไดเจรจากับผูรับผิดชอบโดยตรง และเปนการแสดงใหผูรองเห็นวา เรามีความตั้งใจ
ที่จะแกไขปญหาใหกับผูรอง 

(๒.๙) กรณีผูรองไมยอมกลับอาจปลอยใหเหนื่อยลาไปเอง หรืออาจ
พิจารณาแนวทางชวยเหลือดานอื่นที่จะสามารถทําได เชน ประสานขอความชวยเหลือดานที่พักจากมูลนิธิ 
ชวยเหลือคารถกลับบาน หากมีความจําเปนใหตํารวจเชิญตัวออก (เปนทางเลือกสุดทาย)  
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(๒.๑๐) กรณีผูรองขูวาจะทํารายตนเองใหยึดถือหลักการ “กันไวดีกวาแก” 
ดวยการปลีกตัวออกมา จากนั้นประสานผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อแกไขสถานการณตอไป  

๖.๖ แนวทางการประสานหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อใหไดขอยตุิทันทีและรวดเร็ว  
๖.๖.๑ การประสานทางโทรศัพทกับเจาหนาที่ภายในหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปน

การหาขอมูลกอนดําเนินการสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข เนื่องจากเรื่องรองเรียน/รองทุกขบางเรื่องเมื่อไดรับ
ขอมูลจากเจาหนาที่ภายในหนวยงานแลว อาจยุติเร่ืองไดทันที  

๖.๖.๒ การประสานกับหนวยงานเปนหนังสือ เชน การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ของหนวยงานโดยอาจเปนหนังสือประทับตรา หรือเปนหนังสือลงนาม ทั้งนี้ อาจอางมติคณะรัฐมนตรี           
แนบไปพรอมกับหนังสือเพื่อขอใหหนวยงานเรงรัดผลการพิจารณาและรายงานผลใหทราบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยอาจติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขเปนรายเร่ืองหรือทําเปนบัญชีก็ไดสวนการสง
เร่ืองรองเรียนใหหนวยงานอิสระนั้น เนื่องจากองคกรอิสระตางๆ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน/
รองทุกขตางๆ โดยอิสระ ดังนั้น ในการพิจารณาสงเรื่องจึงมักเปนการสงเรื่องไปเพื่อใหหนวยงานรับทราบ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณา และแจงใหผูรองทราบการดําเนินการ ซ่ึงหากผูรองติดตามเรื่องก็ใหช้ีแจง
ใหผูรองติดตามเรื่องยังหนวยงานนั้นๆ โดยตรงตอไป  

๖.๖.๓ การประสานหนวยงานโดยการลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
ซ่ึงในการดําเนินการนั้นจะทําเปนหนังสือเพื่อเชิญตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูรอง/ผูที่ไดรับ
ผลกระทบเขารวมหารือเพื่อแกไขปญหา โดยในหนังสือจะกําหนดวัน เวลา สถานที่ (อาจขอใหหนวยงาน    
ในพื้นที่เปนผูจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม) พรอมทั้งประสานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบอีกทางหนึ่งดวย 

 ๖.๖.๔ ขอแนะนําอื่นๆ  
(๑) ปญหาในการประสานงานกับเจาหนาที่ เนื่องจากการประสานงาน           

ในครั้งแรกมักประสบปญหา เชน ไมทราบวาจะประสานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทานใด หากปรากฏวา
หนวยงานที่เรากําลังประสานอยูนั้น มีเจาหนาที่ที่เราอาจรูจักหรือไดเคยประสานในเรื่องรองเรียน/รองทุกข
อ่ืนๆ ก็อาจขอรับคําแนะนําและความชวยเหลือ เพื่อติดตอกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข
โดยตรงตอไป  

(๒)ในการประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานครั้งแรก หากเปนหมายเลข
โทรศัพทกลางและมักประสบปญหาวา มีการโอนสายใหกับสวนงานภายในหนวยงานนั้นๆ กวาจะติดตอ
กับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงก็อาจทําใหเสียเวลามาก ดังนั้น ในการประสานใหเราสอบถามวา เรา
สามารถติดตอกับเจาหนาที่ทานใดเพื่อประสานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขนั้น  

(๓) ในกรณีที่หนวยงานที่ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขแลว แตไมรายงาน
ผลการพิจารณามาในระยะเวลาอันสมควร อาจแกไขปญหาโดยวิธีประสานกับเจาหนาที่ทางโทรศัพทหรือสง
หนังสือประทับตราเรงรัดขอทราบผลและหากหนวยงานยังไมแจงผลการพิจารณาอีก อาจทําบันทึกเสนอ
ผูบริหารเพื่อใหพิจารณาสั่งการ  
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(๔) ปญหาความลาชาในการตามเรื่อง เชน เร่ืองที่สงใหจังหวัดพิจารณาและ
ปรากฏวา จังหวัดสงตอไปยังอําเภอ และอําเภอนั้นสงเรื่องรองเรียน/รองทุกขตอไปยังตําบล/ทองถ่ิน ซ่ึงกวา
ที่ตําบล/ทองถ่ินจะรายงานมายังจังหวัดก็ใชระยะเวลาหลายวันอาจทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการเพือ่
ติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข ในกรณีนี้ใหสอบถามไปยังจังหวัดฯ โดยประสานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบวา
ดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

หากจังหวัดสงเรื่องใหหนวยงานในพื้นที่ใหสอบถามวา สงไปที่หนวยงานใด 
(เลขที่หนังสือ ลงวันที่) และสอบถามหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานในพื้นที่ เพื่อจะไดประสานกับ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงในการติดตามผลการดําเนินการตอไป  

๖.๗ เทคนิคในการติดตามเรื่องรองเรียน/รองทกุขใหไดขอยตุิ  
๖.๗.๑ เร่ืองรองเรียน/รองทุกขที่ตองมีการติดตาม  

(๑) เร่ืองที่อยูในความคาดหวังของผูรองวา ปญหาจะไดรับการแกไข ซ่ึงมักจะ
มีการติดตามเรงรัดขอทราบผลการพิจารณาจากเจาหนาที่นับแตวันยื่นคํารองอยางตอเนื่อง  

(๒) เร่ืองที่ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญหรือมอบหมายใหดําเนินการเปน
กรณีเรงดวน  

(๓) เร่ืองที่ตองติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนด (๓๐ วัน)  
(๔) เร่ืองที่หนวยงานไดรายงานผลการพิจารณาใหทราบแลว หากแตยังมีขอ

เคลือบแคลงหรือเห็นวา ยังมีการดําเนินการที่ไมเหมาะสมหรือผูรองยังโตแยงผลการพิจารณาของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  

๖.๗.๒ วิธีการ/ขั้นตอนการติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหไดขอยุติ  
การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขสามารถดําเนินการไดทุกชองทางตางๆ

ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้  
(๑) การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขทางโทรศัพทควรดําเนินการในทุก

กรณีที่มีการติดตามขอทราบผลจากผูรองหรือติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อขอทราบความ
คืบหนา ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการเพื่อตอบชี้แจงผูรองทราบไดในเบื้องตน หรือในบางกรณีอาจ
สามารถยุติเรื่องไดเลย การติดตามในครั้งแรกอาจไมทราบวา จะประสานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทานใด 
หากปรากฏวา หนวยงานที่เรากําลังประสานอยูนั้นมีเจาหนาที่ที่เราอาจรูจักหรือไดเคยประสานในเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขอ่ืนๆ ก็อาจขอรับคําแนะนําและความชวยเหลือเพื่อติดตอกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขโดยตรงตอไป หากไมทราบวาจะติดตามจากผูใด ควรใชวิธีโทรศัพทไปที่เจาหนาที่หนาหอง
ของผูบริหารหนวยงานนั้น แลวแจงความประสงคขอทราบผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข           
เพื่อแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบและรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ 
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(๒) การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขโดยทําเปนหนังสือ กรณีหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของยังไมไดรายงานผลการพิจารณาใหทราบ ใหดําเนินการโดยทําเปนหนังสือประทับตรา โดยแบงการ
ดําเนินการติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข ออกเปนเปนระยะๆ ดังนี้  

(๒.๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน  
(๒.๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตไดรับการ

เตือนครั้งที่ ๑  
(๒.๓)  เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกําหนด ๗ วัน นับตัง้แตไดรับการเตือน

คร้ังที่ ๒  
(๓) การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขโดยมีหนังสือเชิญประชุมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหารือรวมกันถึงปญหาและแนวทางการแกไขเพื่อใหไดขอยุติ เชน การรองเรียน
เชิงนโยบาย ปญหากลุมองคกร หรือเร่ืองที่เปนขาวและอยูในความสนใจของประชาชน  

(๔) การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขโดยลงพื้นที่เพื่อทราบปญหาและ
เปนการกระตุนหนวยงานใหเรงรัดการดําเนินการใหไดขอยุติโดยเร็ว เนื่องจากบางครั้งเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของอาจจะไมใหความสนใจในการแกไขปญหาอยางจริงจัง เมื่อโทรศัพทหรือมีหนังสือไป
ติดตามเรื่องก็จะรายงานวา อยูระหวางการดําเนินการ หรือบางครั้งมีการรายงานที่ไมตรงกับขอเท็จจริง เชน 
หนวยงานรายงานวา ไดประสานกับผูรองเพื่อแกไขปญหาแลว ปญหาไดรับการแกไขแลว หรือผูรองไมติด
ใจรองเรียนอีกตอไป แตเมื่อเวลาผานไปไมนาน ผูรองก็มาติดตามเรื่องพรอมทั้งแจงวา ไมเคยไดรับ              
การติดตอจากหนวยงานดังกลาวเลย หรือเคยไดรับการติดตอแตปญหาการรองเรียนยังไมไดรับการแกไข
หรือยังแกไขไมได 

๖.๘ การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.

นําระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Inspection) มาใชในการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข  เพื่อชวยใหการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขในโปรแกรมบริหารเรื่องราวรองทุกข 
ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที ่๑ การบนัทกึขอมลูการรองเรยีน/รองทุกข  
กระทําโดยผูใชประเภทเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกข

ประจําเขตตรวจราชการ ซ่ึงจะทําการบันทึกขอมูลชองทางการรองเรียน/รองทุกข ผูรองเรียน/รองทุกข ผูถูก
รองเรียน/รองทุกข รายละเอียดการรองเรียน/รองทุกข และหนวยงานที่รับผิดชอบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การบันทึกความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน  
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กระทําโดยผูใชประเภทเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ประจําเขตตรวจราชการ หรือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเรื่องรองเรียน/รองทุกขประจําจังหวัด ซ่ึงจะทําการ
รายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงานตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขในความรับผิดชอบของตน  

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบขอมูลเร่ืองราวรองทุกข/ผลการดําเนินงาน  
กระทําโดยผูใชประเภทผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย /ผูใช

ประเภทสวนราชการภายนอกสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะทําการดูรายละเอียดการรองเรียน/
รองทุกข ยกเวนรายละเอียดของผูรองทุกข รวมไปถึงดูรายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงานตามเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขในความรับผิดชอบของตน   

 
๗. แนวคิดสําคัญในการปฏบิัตงิานเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๗.๑ แนวคดิการบรหิารจัดการทีด่ ี
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (๒๕๔๖) คําวา ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี หรือ 

Good governance ตามความหมายสากล หมายถึง “ระบบ โครงสราง กระบวนการตางๆ ที่วางกฎเกณฑ
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมประเทศ เพื่อที่ภาคตางๆ ของสังคมจะพัฒนาและ              
อยูรวมกันอยางสันติสุข”  

การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงทําใหผูมีสวน 
ไดเสียทุกฝายไดรับประโยชนที่สมควรจะไดอยางสมดุลและเปนธรรม โดยธรรมาภิบาลจากความหมายนี้
จะตองประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ ตัววัตถุประสงคหรือเปาหมายที่จะตองไปใหถึง และสวนที่ ๒
หลักการของธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีที่นํามาใช  

หลักการที่จะนําพาไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได ประกอบดวย 
(๑) หลักการบริหารโดยการมีสวนรวมของทุกกลุม (Participation) เพราะการมีสวน

รวมของทุกกลุม จะทําใหเกิดการโตเถียงและตอรอง ไปจนถึงการประสานผลประโยชนของทุกฝาย                
เพื่อปองกันการถูกครอบงําทางการบริหารโดยกลุมเพียงกลุมเดียว  ซ่ึงจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมได             
การมีสวนรวมนั้น จะนํามาซึ่งความเสมอภาค (Equity) แลวความเสมอภาคจะนํามาซึ่งความยั่งยืน 

 
(๒) หลักบริหารอยางโปรงใส  (Transparency) ความโปรงใสในกระบวนการ

พื้นฐาน หมายความวา โปรงใสที่จะใหเกิดผลสาระอันเปนเปาหมาย คือ ทุกกลุมไดผลประโยชนที่ควรได 
ฉะนั้น กระบวนการที่ไมปกปดตั้งแตเร่ิม มีกติกาแนนอน มีความชัดเจน (Predictability) มีความแนนอน 
(Certainty) ก็จะไมเพิ่มตนทุนใหเกิดขึ้น 

(๓) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตองสามารถชี้ตัวผูที่ รับผิดชอบได              
มาจากภาษาอังกฤษวา Account ที่แปลวา บัญชี บัญชีตองมีสินทรัพย หนี้สินที่ตองสมดุลกันทุกบรรทัด จะขาด
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ไปหนึ่งสตางคไมได เหมือนกับการบริหารจัดการที่ดี ที่ตองตรวจสอบได  ทีละขั้นตอน ตองหาตัวคนที่
รับผิดชอบได 

(๔) ยึดมั่นในหลักความถูกตอง (Infertility) ตรงกับธรรมะขอสุดทายในทศพิธราชธรรม 
คือ คําวา อวิโรธนะ หมายถึง ไมคลาดธรรม ซ่ึงมีความหมายที่กวางและลึกกวาคําวา ซ่ือสัตย เพราะความ
ซ่ือสัตยเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล แตอวิโรธนะหรือความยึดมั่นในหลักของความถูกตอง 
หมายถึง ไมยอมใหส่ิงที่ผิดเกิดขึ้น แมวาสิ่งที่ผิดนั้นไมใชตัวเองกระทําก็ตาม 

ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ (๒๕๔๓: ๘-๙) กลาวถึง กลยุทธการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดีวา การกําหนดกลยุทธของภาครัฐในการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี           
ใหเกิดขึ้น โดยตองมีการปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสรางและกระบวนการทํางานของหนวยงานและกลไก
บริหารภาครัฐ ใหเปนกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมที่โปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสมรรถนะสูงในการนําบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสูประชาชน มุงเนนการเปลี่ยนทัศนคติ 
คานิยม และวิธีการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ ใหถือประโยชนเปนจุดหมายในการทํางาน และสามารถรวม
ทํางานกับประชาชนและภาคเอกชนไดอยางราบรื่น 

สรุป การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง การบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมของ          
ทุกภาคสวนในสังคม มีความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน             
และยึดหลักความถูกตอง ซ่ือสัตย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

๗.๒ แนวคดิการบรหิารเวลา 
กุลภา  วัฒนวิสุทธิ์ (๒๕๓๗) กลาววา การบริหารเวลา หมายถึง ความสามารถ          

ในการแยกแยะลําดับความสําคัญ หรือความจําเปนกอนหลังของงาน และดําเนินการใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
อยางไดผลนาพอใจ ตามเปาหมายที่ระบุภายในเวลาที่กําหนดไว 

การบริหารเวลา (Hobb, ๑๙๘๗ อางถึงใน ติน  ปรัชญพฤทธิ์ และไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท, 
๒๕๓๗: ๗) คือ การกระทําที่มุงจะควบคุมเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา การที่เรารูและเขาใจวามีอะไร
เกิดขึ้นบาง ทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญกอนหลังและควบคุมการปฏิบัติได 

ชัชวาล  อยูคงศักดิ์ (๒๕๓๘) กลาววา การบริหารเวลา หมายถึง การจัดการกับเวลา 
ใชเวลาซึ่งเปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัดที่สุด ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการวางแผนการใชเวลาให
เหมาะสม ปรับแผนการใชเวลาตามสมควรกับสถานการณ ปรับตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวของ คนหาแกไข
ขอบกพรองตางๆ ฝกฝนการบริหารเวลา และนําเทคนิคการประหยัดเวลามาใชเพื่อความสําเร็จของผลงาน
และความสมบูรณของชีวิต 

จีระพันธุ  พูลพัฒน (๒๕๓๓: ๑๑๘-๑๒๐) กลาววา วิธีการบริหารเวลาที่ดี คือ                
จัดระบบงาน วางแผนในการทํางาน กําหนดจุดมุงหมาย พิจารณาความสําคัญ ความเรงดวน โดยถามตัวเอง
วาถาไมทําตามจุดมุงหมาย จะเกิดอะไรขึ้น 
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เอกชัย  กี่สุขพันธ (๒๕๓๘) ไดกลาวถึงวิธีการบริหารเวลาไวดังนี้ 
วิธีที่ ๑ การกําหนดความสําคัญ เปนการพิจารณาภารกิจตางๆ ที่จะตองทําวา อะไรมี

ความสําคัญมากนอยอยางไร มีเปาหมายและวัตถุประสงคอะไร จากนั้นจึงตัดสินใจวางานใดควรทํากอน 
และงานใดควรทําทีหลัง วิธีการพิจารณาความสําคัญกอนหลังนี้ อาจใชวิธี A-B-C Strategy ซ่ึงจะตองระบุ
งานหรือกิจกรรมที่จะตองทําทั้งหมดในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ จากนั้นก็พิจารณาความสําคัญของกิจกรรมนั้น
เปน A,B หรือ C โดยมีความหมายดังนี้ 

A = มีความสําคัญมากตองทํากอน 
B = มีความสําคัญเชนกัน ถามีเวลาก็ควรทํา 
C = ถาไมทําขณะนี้คงไมเปนไร เมื่อทําอยางอื่นเสร็จจึงคอยทําก็ได 
ในกรณีที่มีการกําหนดความสําคัญของงานหรือกิจกรรมแลว แตก็ยังไมสามารถ               

ทําใหเสร็จตามกําหนดได อาจมีความจําเปนตองประเมินความสําคัญของงานใหม มอบหมายงานใหผูอ่ืน  
ซ่ึงรูความสําคัญของงานเชนเดียวกัน ปรับเวลาการทํางานใหมหรือขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน 

วิธีที่ ๒ การวางแผนภายหลังการพิจารณาความสําคัญของงานหรือกิจกรรมที่ตอง
กระทํากอนหลังแลว จะตองมีการวางแผนที่จะปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคดังนี้ 

(๑) ลําดับงานที่จะทํา หมายถึง การพิจารณางานที่มีความสําคัญทั้งหมดกอนวาจะ
ทํางานใดกอนและหลัง 

(๒) ยึดหลัก 4 W (The Who, What, Where, and When) หมายถึง การระบุลําดับงาน
ที่จะทําใหชัดเจน เชน ถาจะตองเขาประชุมเพื่อพิจารณาผลงานของหนวยงาน ก็ตองรูวาประชุมกับใคร            
เร่ืองอะไร ที่ไหน เวลาอะไร เปนตน 

(๓) ทรัพยากรทางการบริหารที่ตองการ หมายถึง การระบุทรัพยากรทางการบริหาร 
อันไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่ตองการในการทํางานตามแผน เชน ใชคนกี่คน ใชเงินกี่บาท               
ใชอุปกรณหรือเครื่องมืออะไรบาง เปนตน 

 
(๔) การติดตามผล หมายถึง การพิจารณาวิธีการติดตามผลเพื่อจะไดทราบวางาน              

ที่กําหนดไวตามแผนนั้น งานใดมีปญหาหรือมีความกาวหนาอยางไร ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถปรับแผนในการ
ทํางานได วิธีการติดตามผลอาจไดแก การดูรายงานการประชุม การสังเกต และการสัมภาษณ วิธีการหนึ่ง
หรือหลายวิธีก็ได 

(๕) แผนสํารอง หมายถึง การพิจารณาเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวาง
การดําเนินงานตามแผน แลวกําหนดเปนแผนสํารองไว แผนสํารองนี้มีประโยชนมากในการดําเนินงาน 
เพราะเปนการเตรียมพรอมจะรับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นได 
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การวางแผนนั้นจะตองเขียนใสตารางแผนงานหรือแผนการปฏิบัติ เพื่อใหงายตอการ
ทบทวน การเตือนความจํา หรือจนกระทั้งการปรับปรุงแผนและการมอบหมายงานใหคนอื่นทํา  

วิธีที่ ๓ การปฏิบัติตามตารางเวลาที่กําหนด  หมายถึง  การปฏิบัติตามตาราง                
การทํางานที่กําหนดไวในแผนซึ่งผูปฏิบัติจะตองรูจักใชคําวา “ไม” หรือรูจักการปฏิเสธงานที่ไมมี               
ความจําเปนเรงดวนหรือไมสําคัญ 

สรุป การบริหารเวลา หมายถึง การใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและหนาที่ โดยมีการวางแผน จัดระบบระเบียบการใชเวลา และจัดลําดับความสําคัญของงาน
ตามความเรงดวนอยางเหมาะสม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

๗.๓ แนวคดิการประสานงาน 
ภิญโญ  สาธร (๒๕๑๙: ๘๓) การประสานงานเปนกระบวนการสัมพันธวัสดุและ

ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงาน  
พนัส  หันนาดินทร (๒๕๑๓: ๒๘) จุดหมายสําคัญของการประสานงานคือ ความ

ตองการที่จะประสานงานหรือผนึกความพยายามและการกระทําตางๆ เพื่อใหงานของหนวยงานดําเนินไป
โดยสอดคลองตองกันและไปในทางเดียวกัน  

กมล  อดุลพันธ และคณะ (๒๕๒๑: ๒๙๐-๒๙๔) กลาววา การประสานงานมี
ลักษณะสําคัญ ๓ ประการคือ 

(๑) การกําหนดแผนการหรือโครงการสําหรับทุกคนในหนวยงานขึ้นกอน 
(๒) ใหทุกคนรูและเขาใจแผนการหรือโครงการทั้งหมด หรือบางสวนที่จําเปน 
(๓) ใหทุกคนเต็มใจรับงานสวนที่ตนไดรับมอบหมายใหทําจริงๆ 
สุภรณ  ศรีพหล และคณะ (๒๕๒๓: ๑๔๒) การประสานงานจะสําเร็จไดขึ้นอยูกับ

เงื่อนไข ๔ ประการคือ  
(๑) เงื่อนไขทางวัฒนธรรม   หมายถึง  การที่บุคคลทํางานรวมกันยอมมีการ

ปฏิสัมพันธตอกันและกัน  
(๒) ปฏิสัมพันธทางสังคม หมายถึง การพบปะกันเพื่อกิจกรรมทางสังคมไมวา               

จะเปนเรื่องสวนตัวหรือเร่ืองครอบครัว 
(๓) กิจกรรมทางการจัดการ ไดแก กิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงานซึ่งไดแก               

การตัดสินใจ การติดตอส่ือสาร ฯลฯ 
(๔) ลําดับขั้นของการบังคับบัญชา คือ ลักษณะขององคการจะตองมีสายและลําดับขั้น

ของการบังคับบัญชา การที่หนวยงานรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ หรือประชุมรวมกัน ทําใหเกิด                
การประสานงานขึ้น 

สรุป การประสานงาน หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ โดยมีการจัดระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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๗.๔ แนวคดิการรายงาน 
วิจิตร  ศรีสอาน และคณะ (๒๕๒๓: ๔๑) การรายงาน หมายถึง การรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อใหผูบริหารและสมาชิกทราบความเคลื่อนไหว และความคืบหนาของกิจการ
อยางสม่ําเสมอ 

นพพงษ  บุญจิตราดุลย (๒๕๒๒: ๓๗) การรายงาน นอกจากเสนอผูบังคับบัญชา
แลวตองเสนอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งเบื้องบนและเบื้องลางใหทราบ คือ เปนการรายงานใหทราบ                
ทั้งผูรวมงานและผูบังคับบัญชา เพื่อสะดวกในการประสานงาน เปนการสรางความเขาใจอันดีรวมกัน                  
และเปนการบํารุงขวัญไปในตัว การเสนอรายงานตองมีการบันทึกการประเมินผลและตรวจสอบเปนระยะๆ 
จึงจะทํางานไดถูกตอง  

ภิญโญ  สาธร (๒๕๑๙: ๘๐-๘๑) กลาววา การรายงานแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ 
(๑) การเสนอตามแบบ คือ การรายงานเบื้องบนทางราบและลงลาง 
(๒) การเสนอนอกแบบ คือ การเสนอรายงานที่อาศัยความสัมพันธสวนตัว ความสนิทสนม

ในทางสังคมของผูเสนอและผูรับ โดยไมยึดระเบียบแบบแผนแตยึดเปาหมายหรือวัตถุประสงคสวนตัว            
ของบุคคลที่เกี่ยวของเปนที่ตั้ง ดังนั้น การรายงานจึงเปนการติดตอส่ือสารกันระหวาง ผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการตางๆ ทั้งในและนอกแบบ ทั้งทาง
วาจาและลายลักษณอักษร 

สรุป การรายงาน หมายถึง การชี้แจง การบอกใหทราบถึงผลการดําเนินงาน การแจง
ผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบ รวมทั้งการประเมินผลในขั้นสุดทายดวย 

๗.๕ แนวคดิ Service Mind 
http://tu-r-sa.blogspot.com การมีจิตใจในการใหบริการที่ดี หรือคําวา “Service Mind” 

ตองนําเอาคําวา “Service” มาเปนปรัชญา โดยแยกอักษรของ คําวา “Service” ออกเปนความหมายดังนี้  
S = Smile แปลวา ยิ้มแยม  
E = enthusiasm แปลวา ความกระตือรือรน  
R = rapidness แปลวา ความรวดเรว็ ครบถวน มีคุณภาพ  
V = value แปลวา มีคุณคา  
I = impression แปลวา ความประทับใจ  
C = courtesy แปลวา มีความสุภาพออนโยน  
E = endurance แปลวา ความอดทน เก็บอารมณ 
สําหรับคําวา “Mind” ก็ไดใหความหมายไวดังนี ้ 
M = make believe แปลวา มคีวามเชื่อ  
I = insist แปลวา ยนืยัน/ยอมรับ  
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N = necessitate แปลวา การใหความสําคัญ  
D = devote แปลวา อุทิศตน 
คําวา Service Mind นั้น ไดมีการพูดกันมาหลายปทั้งในประเทศและตางประเทศ 

หากจะพิจารณาตามตัวอักษรรวมแลว คําวา “Service” แปลวา การบริการ คําวา “Mind” แปลวา “จิตใจ” 
รวมคําแลวแปลวา “มีจิตใจในการใหบริการ” ซ่ึงพอสรุปไดวา การบริหารที่ดี ผูใหบริการตองมีจิตใจในการ
ใหบริการ คือ ตองมีจิตใจหรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ การทํางานโดยมีใจรักจะแสดงออกมา  
ทางกาย โดยการทํางานดวยความยิ้มแยม แจมใส มีอารมณร่ืนเริง และควบคุมอารมณของตนเองได ไมขึ้น
เสียงกับประชาชนหรือผูมารับบริการ คําวา Service Mind มีความหมายทางกวาง อาจหมายถึง การบริการ         
ที่ดีแกลูกคา หรือการทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ มีความสุข และไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ ดังนั้น 
การใหบริการอยางดีนั้นมักจะไดความสําคัญกับแนวทางในการใหบริการสองแนวทาง ดังนี้  

ประการแรก คือ ลูกคาเปนผูถูกเสมอ หรือเห็นวาลูกคาตองไดรับการเอาอกเอาใจถือ
วาถูกตองและเปนหนึ่งเสมอ หากตองการใหบริการที่ดีตองใหความสะดวก ใชวาจาไพเราะ ใหคําแนะนํา
ดวยการยกยองลูกคาตลอดเวลา  

ประการที่สอง คือ ตองใหเกียรติลูกคา ตองไมเปนการบังคับขูเข็ญใหลูกคา มีความ
พึงพอใจ เกิดความเชื่อถือจากพฤติกรรมของเราผูใหบริการ แลวกลับมาใชบริการของเราอีก การบริการที่ดี
และมุงไปสูความเปนเลิศ ถือวา ลูกคาเปนคนพิเศษ 

www.npu.ac.th การมีหัวใจบริการ (Service Mind) หมายถึง การอํานวยความ
สะดวก การชวยเหลือ การใหความกระจาง การสนับสนุน การเรงรัดการทํางานตามสายงาน และความ
กระตือรือรนตอการใหบริการคนอื่น รวมทั้งการ ยิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับดวยไมตรีจิตที่ดีตอผูอ่ืน
ตองการใหผูอ่ืนประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาตองการ  

องคประกอบที่สําคัญของการมีหัวใจบริการ คือ  
(๑) การจัดบรรยากาศ สถานที่ทํางาน หมายถึง การจัดสถานที่ทํางานใหสะอาด 

เรียบรอย บรรยากาศรมเย็น มีสถานที่พักผอนหรือที่พักรอ  
(๒) การยิ้มแยมแจมใส หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคือ ความรูสึก 

ความเต็มใจ และความกระตือรือรนที่จะใหบริการ “เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ  
จะทําหนาที่ใหดีที่สุด ใหเกิดความประทับใจตอผูรับบริการกลับไป” ความรูสึกนี้จะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏ 
ในใบหนา และกิริยาทาทางของผูใหบริการ คือ การยิ้มแยมแจมใส ทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใส
จึงถือวาเปนบันไดขั้นสําคัญที่จะนําไปสูผลความสําเร็จขององคกร อยาลืมวา การยิ้ม คือ การเปดหัวใจการ 
ใหบริการที่ดี  

(๓) ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการดวยความรวดเร็วและเต็มใจ ดวยการเริ่มตนทักทาย       
ผูมาติดตอดวยการซักถามดวยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร อยาปลอยใหผูมาติดตอ
ถามกอน เมื่อรับงานแลวตองทําใหสําเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก เมื่อผูมาติดตอมาที่เดียวหรือแหงเดียว
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สามารถประสานไดทุกจุด การประสานการชวยเหลือจึงตองรวดเร็ว บางเรื่องควรวันเดียวทํางานเสร็จ หรือ 
๕ นาทีเสร็จ เปนตน ความรวดเร็วและความเต็มใจถือวาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการ ถาหาก             
ไมสามารถทําไดรวดเร็วดวยขอระเบียบ หรือข้ันตอนใดก็ตาม ก็ตองชี้แจงดวยถอยคํา หรือภาษาที่แสดงถึง
ความกังวล ความตั้งใจจะชวยเหลือจริงๆ แตไมสามารถทําได เพราะมีขอขัดของ หรือความจําเปนตาม
ระเบียบ  

(๔) การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการตอนรับ 
หรือ การรับโทรศัพท ดวยน้ําเสียงและภาษาที่ใหความหวัง ใหกําลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไมวาจะเปน 
การปฏิสัมพันธโดยตรง หรือการโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ําใจการบริการขางในจิตใจ ความรูสึกหรือจิตใจ            
ที่มุงบริการจะตองมากอน แลวแสดงออกทางวาจา  

(๕) การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการ                    
เขามุงหวังที่จะไดรับ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง ดวยไมตรีจากผูใหบริการ การอธิบาย
ในสิ่งที่ผูมารับบริการ ไมรูดวยความชัดเจน ภาษาที่เปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและ
ใหความสนใจตองานที่รับบริการอยางเต็มที่  

(๖) การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีหมายถึงเครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการ 
เชน การติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธใหทุกคนในองคกรทราบเพื่อชวยใหบริการ คือ การสราง 
น้ําใจใหบริการใหเกิดขึ้นกับทุกคนในองคกร ไมใชเฉพาะผูที่มีหนาที่โดยตรงแตเปนเรื่องของทุกคนตอง 
ชวยกันทําหนาที่ใหบริการ นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยี เชน Website ตาง ๆ ที่จะชวยอํานวยความสะดวก
ในดานขอมูล ขาวสารจะชวยเสริมการใหบริการเปนไปดวยดี 

(๗) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การบริการ
ควรมีการติดตามและประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวงๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ                
ผลสะทอนกลับวามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข สวนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การกําหนด
มาตรฐานการใหบริการวาจะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน ๓ ช่ัวโมง หรือภายใน 
๑ วัน เปนตน ดังนั้น ผูที่จะทํางานดานบริการไดดี ตองมีหัวใจการใหบริการ เพราะทําใหผูอ่ืนมีสุขและ 
ตนเองก็เกิดสุขดวย ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของอาชีพของทาน รวมถึงองคกร ภาพลักษณรวมของหนวยงาน 

สรุป Service Mind หมายถึง การใหบริการดวยไมตรีจิตที่ดี ยิ้มแยม แจมใส เอาใจใส
และกระตือรือรนที่จะใหบริการ โดยตอบสนองความตองการของผูรับบริการเปนสําคัญ  
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๘. ความรูท่ัวไปสาํหรับผูปฏิบัตงิานเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๘.๑ ความรูเกี่ยวกบัเอกสารสิทธิ 

www.land.co.th เอกสารสิทธิประเภทตางๆ ไดแก 
๘.๑.๑  แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) คือใบแจงการครอบครองที่ดินเปน

หลักฐานวาผูครอบครองเปนผูแจงวา ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู (แตปจจุบันไมมีการแจง ส.ค.๑ อีกแลว) 
ส.ค.๑ ไมใชหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไมใชหลักฐานที่ทางราชการออกใหเพียงแตเปนการแจงการ
ครอบครองที่ดินของราษฎรเทานั้น ดังนั้นตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทําการโอนกันไดเพียงแตแสดง
เจตนาสละการครอบครองและไมยึดถือพรอมสงมอบใหผูรับโอนไปเทานั้น ก็ถือวาเปนการโอนกันโดย
ชอบแลว ผูมี ส.ค.๑ มีสิทธินํามาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. 
หรือ น.ส.๓ ข) ได 2 กรณี คือ 

กรณีที่ ๑  นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการ            
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเปนผูออกใหเปนทองที่ไป โดยจะมีการประกาศ
ใหทราบกอนลวงหนา 

กรณีที่ ๒  นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) เฉพาะราย คือกรณีที่เจาของที่ดินมีความประสงคจะขอ
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ก็ใหไปยื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยูเฉพาะ
การออกโฉนดที่ดินนี้ จะออกไดในพื้นที่ที่ไดสรางระวางแผนที่สําหรับออกโฉนดที่ดินไวแลวเทานั้น  

๘.๑.๒ ใบจอง (น.ส. ๒) คือ หนังสือที่ทางราชการออกใหเพื่อเปนการแสดงความ
ยินยอมใหครอบครองทําประโยชนในที่ดินเปนการชั่วคราว ซ่ึงใบจองนี้จะออกใหแกราษฎรที่ทางราชการ
ไดจัดที่ดินใหทํากินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงทางราชการจะมีประกาศเปดโอกาสใหจับจองเปนคราว ๆ 
ในแตละทองที่และผูตองการจับจองควรคอยฟงขาวของทางราชการ 

ผูมีใบจองจะตองเริ่มทําประโยชนในที่ดินใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือนตองทํา
ประโยชนในที่ดินใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับใบจองและจะตองทําประโยชนใหไดอยาง
นอยรอยละ ๗๕ ของที่ดินที่จัดให ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะตกทอดทาง
มรดก เมื่อทําประโยชนตามเงื่อนไขดังกลาวแลว ก็มีสิทธินําใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) หรือโฉนดที่ดินไดแตหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือ
โฉนดที่ดินนั้นจะตองตกอยูในบังคับหามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

๘.๑.๓ หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓  น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข.) หมายความวา 
หนังสือรับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว 

น.ส. ๓ ออกใหแกผูครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไมมีระวาง มีลักษณะ
เปนแผนที่รูปลอย ไมมีการกําหนดตําแหนงที่ดินแนนอน หรือออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ 
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ซ่ึงรัฐมนตรียังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต 
นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ (นายอําเภอทองที่เปนผูออก) 

น.ส. ๓ ก. ออกในทองที่ที่มีระวางรูปถายทางอากาศ โดยมีการกําหนดตําแหนง
ที่ดินในระวางรูปถายทางอากาศ (นายอําเภอทองที่เปนผูออกให) 

น.ส. ๓ ข. ออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ และรัฐมนตรีไดประกาศ
ยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลว (เจาพนักงานที่ดินเปนผูออก) 

๘.๑.๔ ใบไตสวน (น.ส. ๕) คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเปน
หนังสือแสดงใหทราบวาไดมีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแลว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ได ใบไตสวนไมใชหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แตสามารถจดทะเบียนโอนใหกันได 

ถาที่ดินมีใบไตสวนและมีหนังสือรับรองการทําประโยชนแสดงวาที่ดินนั้น
นายอําเภอไดรับรองการทําประโยชนแลว เมื่อจดทะเบียนโอนจะตองจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนกอน แลวจึงมาจดแจงหลังใบไตสวน แตถาใบไตสวนมีแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) 
หรือไมมีหลักฐานที่ดินใด ๆ และเปนที่ดินที่นายอําเภอยังไมรับรองการทําประโยชน จะจดทะเบียนโอนกัน
ไมได เวนแตเปนการจดทะเบียนโอนมรดก 

๘.๑.๕ โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซ่ึงออกใหตามประมวล
กฎหมายที่ดินปจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่วา "ไดทําประโยชนแลว" 
ซ่ึงออกใหตามกฎหมายเกา แตก็ถือวามีกรรมสิทธิ์เชนกัน 

ผูเปนเจาของที่ดิน ถือวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอยางสมบูรณ เชน มีสิทธิ
ใชประโยชนจากที่ดิน มีสิทธิจําหนาย มีสิทธิขัดขวางไมใหผูใดเขามาเกี่ยวของกับทรัพยสินโดยมิชอบดวย
กฎหมาย 

คําเตือน 
เอกสารสําคัญทั้งหมดนี้แมจะแสดงถึงการเปนผูมีสิทธิดีกวาบุคคลอื่น

แลวก็ตาม ถาหากปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลาไมทําประโยชนในที่ดิน กลาวคือ ถาเปนที่ดินที่โฉนด
ที่ดิน ปลอยทิ้งไวนานเกิน ๑๐ ป และที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชน ปลอยทิ้งไวนานเกิน ๕ ป
ติดตอกัน ที่ดินดังกลาวจะตองตกเปนของรัฐตามกฎหมาย หรือถาหากปลอยใหบุคคลอื่นครอบครอง          
โดยสงบเปดเผย โดยมีเจตนาเอาเปนเจาของโดยไมเขาขัดขวาง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเปนเวลา ๑๐ ป
ติดตอกันบุคคลที่เขาครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปดําเนินคดีทางศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาว           
ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.
๓ ก. น.ส.๓ ข.) ใชเวลาแยงการครอบครองเพียง ๑ ปเทานั้น ก็จะเสียสิทธิ ดังนั้น เมื่อที่ดินมีเอกสารสําคัญ
ดังกลาวอยูแลว ก็ควรทําประโยชนและดูแลรักษาใหเกิดประโยชนสูงสุด  
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๘.๒ ความรูเกี่ยวกบัที่สาธารณประโยชน 
www.dol.go.th ท่ีสาธารณประโยชน หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการไดจัดใหหรือสงวนไว

เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกันตามสภาพแหงพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนไดใชหรือเคยใช
ประโยชนรวมกันมากอนไมวาปจจุบันจะยังใชอยูหรือเลิกใชแลวก็ตาม เชน ที่ทําเลเลี้ยงสัตว ปาชาฝงและ
เผาศพ หวย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบ เปนตน ตามกฎหมายถือวาเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ผูใดจะเขายึดถือครอบครองเพื่อประโยชนแตเฉพาะตนนั้นไมได เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมายกําหนดไว หากฝาฝนจะมีความผิดและ
ไดรับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดไวโดยเฉพาะ 

พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหบุคคลไดใชประโยชนในที่สาธารณะเพื่อประโยชน
แหงตนได ก็เฉพาะกรณีที่มีระเบียบและกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น เชน การอนุญาตขุดดินลูกรัง
หรือการอนุญาตดูดทราย เปนตน 

การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําหรับที่หลวง มีวัตถุประสงคพอสรุปได ๕ ประการ คือ 
(๑) เพื่อกําหนดขอบเขตหรือแนวเขต  ปกหลักเขตที่ดิน  ปกหลักเขต               

ที่สาธารณประโยชน และปกแผนปายชื่อที่สาธารณประโยชน  
(๒) เพื่อใหทราบตําแหนงที่ตั้ง ขนาดรูปราง และเนื้อที่ดินที่ถูกตองของ        

ที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  
(๓) เพื่อปองกันการบุกรุก เขาทําประโยชนโดยไมถูกกฎหมายและลดขอ

พิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน  
(๔) เพื่อประโยชนในการดําเนินการคุมครอง และดูแลรักษาใหคงอยูเพื่อ

ประโยชนของสวนรวมตลอด โดยมุงหวังใหประชาชนเกิดความสํานึกในการชวยดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  
(๕) เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐาน  

๘.๓ ความรูเกี่ยวกบัสิทธิของผูบริโภค 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (๒๕๔๔: ๘-๙) พระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคตาม
กฎหมาย ๕ ประการ ดังนี้ 

๘.๓.๑ สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอ
เก่ียวกับสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและ
ปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตอง
และเพียงพอที่จะไมหลงผิดในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 

๘.๓.๒ สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะเลือกซื้อ
สินคาหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม 
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๘.๓.๓ สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะ
ไดรับสินคาหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิด
อันตรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินคาหรือ
บริการนั้นแลว 

๘.๓.๔ สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา ไดแก สิทธิที่จะไดรับขอ
สัญญาโดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ 

๘.๓.๕ สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแก สิทธิที่จะไดรับ
การคุมครองและชดใชคาเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

๘.๔ ความรูเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

www.moph.go.th สาระสําคัญเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกขตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

การอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ใชสําหรับ
กรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ๖ กรณี  แตถาเปนกรณี
อ่ืนๆ นอกจากเรื่องดังกลาว ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จะตอง “รองทุกข”
สําหรับขั้นตอนของการรองทุกขคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ไดออกกฎ ก.พ.ค. วาดวย
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๑  ประกาศบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

การรองทุกขเปนวิธีการหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดระบายความคบัของใจ
ในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลวามีการกระทําที่ไมถูกตอง เพื่อให
ผูบังคับบัญชาไดมีโอกาสทบทวน แกไขหรือช้ีแจงเหตุผลใหผูรองทุกขไดทราบและเขาใจ หรือเพื่อให
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือ ก.พ.ค.พิจารณาใหความเปนธรรมแกตนตามสมควร 

กรณีคับของใจที่จะรองทุกขไดมีอยางไรบาง 
การปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ซ่ึงทําใหเกิดความคับของใจ 

อันเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้น ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 
(๑) ไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือปฏิบัติ หรือไม

ปฏิบัติ อ่ืนใดโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตอง
ตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต 
หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือ
สรางภาระใหเกิดขึ้นเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 

(๒) ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ 
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(๓) ประวิงเวลา หรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องอันเปนเหตุใหเสีย
สิทธิ หรือไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร 

(๔) ไมเปนไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒ 
จะตองรองทุกขตอใคร 

เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางกัน เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
ควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน โดยผูบังคับบัญชาตองใหโอกาสและรับฟง หรือสอบถามเกี่ยวกับ
ปญหาดังกลาว เพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน แตถาผูมีความคับของใจ
ไมประสงคจะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจง หรือไดรับคําชี้แจงแลวไมเปนที่พอใจ 
ก็ใหรองทุกข ตามกฎ ก.พ.ค. ได ดังนี้ 

เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 
ตามลําดับ คือ 

(๑) กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวน
ภูมิภาคที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด เชน สาธารณสุขอําเภอ นายอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาล นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด  ใหรองทุกขตอผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 

(๒)กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหาร
สวนกลางที่ต่ํากวาอธิบดี เชน ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก ใหรองทุกขตออธิบดี และใหอธิบดี
เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข  สําหรับกรณีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น ถาเหตุเกิดจาก
ผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และผูอํานวยการสํานักหรือหนวยงานสวนกลาง 
จะตองรองทุกขตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี)  และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยรองทุกข   

(๓) กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี ใหรอง
ทุกขตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของผูรองทุกข และใหปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยรองทุกข   อนึ่ง กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งยายหรือเล่ือนเงินเดือนขาราชการตําแหนงประเภท
วิชาการ ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา กฎหมายใหมบัญญัติใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
โดยตรง หากจะรองทุกขในเรื่องนี้ จะตองรองทุกขตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง  รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ใหรองทุกข
ตอ ก.พ.ค. ดังนั้น ถาเหตุรองทุกข เกิดจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองรองทุกขตอ ก.พ.ค. อนึ่ง คําสั่ง
ตางๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เชน บรรจุแตงตั้ง  เล่ือน ยาย 
โอน นั้น ถาทําใหขาราชการเกิดความคับของใจแลว จะตองรองทุกขตอ ก.พ.ค. ทุกกรณี  สําหรับกรณีผูวา
ราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหบรรจุแตงตั้ง หรือเล่ือน
ตําแหนง ขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค แมวาจะออกเปนคําสั่งของจังหวัด ก็ตองถือวาเปนการทํา
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ในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีเชนนี้จะตองรองทุกขตอ ก.พ.ค. ไมใชรองทุกขตอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

การรองทุกขตองทําอยางไร 
การรองทุกขใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอ่ืนไมได 

และตองทําคํารองทุกขเปนหนังสือยื่นตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวา
ทราบเหตุแหงการรองทุกข โดยคํารองทุกขใหใชถอยคําสุภาพและอยางนอยตองมีสาระสําคัญ คือ  

(๑) ช่ือ ตําแหนง สังกัด และที่อยูสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการรองทุกขของ       
ผูรองทุกข 

(๒) การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติที่เปนเหตุแหงการรองทุกข 
(๓) ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ผูรองทุกขเห็นวาเปนปญหาของเรื่องรองทุกข 
(๔) คําขอของผูรองทุกข 
(๕) ลายมือช่ือของผูรองทุกข หรือผูไดรับมอบหมายใหรองทุกขแทนกรณี       

ที่จําเปน 
จะมอบหมายใหผูอ่ืนรองทุกขแทนไดหรือไม 

ผูมีสิทธิรองทุกขจะมอบหมายใหบุคคลอื่นรองทุกขแทนตนไดแตเฉพาะกรณี
ที่มีเหตุจําเปนเทานั้น คือ กรณี (๑) เจ็บปวยจนไมสามารถรองทุกขไดดวยตนเอง (๒) อยูในตางประเทศและ
คาดหมายไดวาไมอาจรองทุกขไดทันภายในเวลาที่กําหนด และ(๓) มีเหตุจําเปนอยางอื่นที่ผูมีอํานาจวินิจฉัย
รองทุกขเห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูมีสิทธิรองทุกข พรอมทั้งหลักฐานแสดง         
เหตุจําเปน ถาไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหพิมพลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองอยางนอยสองคน   

หนังสือรองทุกข ตองสงหลักฐานใดไปบาง 
 (๑) การยื่นคํารองทุกข ใหแนบหลักฐานที่เกี่ยวของพรอมคํารองทุกขดวย  

กรณีที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของได เพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงาน
ทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ใหระบุเหตุที่ไมอาจแนบพยานหลักฐาน
ไวดวย  

(๒) ใหผูรองทุกขทําสําเนาคํารองทุกขและหลักฐานที่เกี่ยวของโดยใหผูรอง
ทุกขรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด แนบพรอมคํารองทุกขดวย กรณีที่มีเหตุจําเปนตองมอบหมายใหบุคคลอื่น
รองทุกขแทนก็ดี  

กรณีที่มีการแตงตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดําเนินการแทนในขั้นตอนใด  ๆ        
ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขก็ดี ใหแนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแตงตั้งไปดวย 

(๓) ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของผูมี
อํานาจวินิจฉัยรองทุกข ใหแสดงความประสงคไวในคํารองทุกขดวย หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ไดแต
ตองยื่นหนังสือกอนที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเร่ิมพิจารณา 
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จะยื่นหนังสือรองทุกขไดท่ีใด 
การยื่นหนังสือรองทุกข ทําได ๒ วิธี คือ 
 (๑) ยื่นตอพนักงานผูรับคํารองทุกขที่สํานักงาน ก.พ. (กรณีรองทุกข ตอ ก.พ.ค.) 

หรือเจาหนาที่ผูรับหนังสือตามระเบียบวาดวยการสารบรรณของผูบังคับบัญชาหรือของผูบังคับบัญชา           
ที่เปนเหตุแหงการรองทุกข หรือของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 

(๒) สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณียลงทะเบียน  โดยถือวันที่ที่ทําการ
ไปรษณียตนทาง ประทับตรารับที่ซองหนังสือรองทุกขเปนวันยื่นคํารองทุกข  โดยใหสงไปยังผูบังคับบัญชา 
หรือสงไปยังสํานักงาน ก.พ.(กรณีรองทุกข ตอ ก.พ.ค.) 

ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขของผูบังคับบัญชา 
(๑) เมื่อผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข ไดรับคํารองทุกขแลวจะมี

หนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาคํารองทุกขไปใหผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขทราบ โดยให
ผูบังคับบัญชานั้นสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจง ไปใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขประกอบ           
การพิจารณา ภายใน ๗  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข  สําหรับกรณีที่ยื่นคํารองทุกขผานผูบังคับบัญชา 
ที่เปนเหตุแหงการรองทุกขก็ใหปฏิบัติในทํานองเดียวกัน 

(๒) ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม
ปฏิบัติตอผูรองทุกขของผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข  ในกรณีจําเปนและสมควร อาจจะขอ
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 
หางหุนสวน บริษัท ขาราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
ได รวมทั้งอาจจะใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจา หรือไมก็ได 

(๓) ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขใหแลวเสร็จ 
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับคํารองทุกข แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณา ใหแลวเสร็จภายในเวลา
ดังกลาว ใหขยายเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

(๔)  การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข นั้น อาจจะไมรับเรื่องรองทุกข ยกคํา
รองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือให
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม และเมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขไดพิจารณาวินิจฉัย
เร่ืองรองทุกขประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการใหเปนไปตาม              
คําวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทําได และเมื่อไดดําเนินการตามคําวินิจฉัยดังกลาวแลว ใหแจงใหผูรองทุกข
ทราบเปนหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขนั้นใหเปนที่สุด  

ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขของ ก.พ.ค. 
(๑) ตรวจคํารองทุกขในเบื้องตน ถาคํารองทุกขไมสมบูรณครบถวนก็จะมี  

การแนะนําใหนําไปแกไข แตถาคํารองทุกขถูกตองตามหลักเกณฑก็จะเสนอใหประธาน ก.พ.ค. พิจารณา
ดําเนินการตอไป 
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(๒) ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข รวมทั้งแจงคําสั่งตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขไปใหผูรองทุกขทราบ และผูรองทุกขอาจยื่นคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยรองทุกขได  

(๓) คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข แตงตั้งกรรมการเจาของสํานวน และทําการ
พิจารณาวินิจฉัยวาคํารองทุกข อาจรับไวพิจารณาไดหรือไม  

(๔) กรณีที่รับคํารองทุกขไวพิจารณา กรรมการเจาของสํานวนจะมีคําสั่ง      
ใหคูกรณีในการรองทุกข (ผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข) ทําคําแกคํารองทุกข หรือกําหนด
ประเด็นใหทําการชี้แจง โดยกําหนดใหสงภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่
กําหนด พรอมกับสงสําเนาคํารองทุกขและสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวของไปใหดวย เวนแตกรรมการเจาของ
สํานวนเห็นวา สามารถวินิจฉัยไดจากขอเท็จจริงในคํารองทกุขนั้นโดยไมตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงอีก 

(๕) ใหคูกรณีในการรองทุกขทําคําแกคํารองทุกขและคําชี้แจงตามประเด็น           
ที่กําหนดใหโดยชัดแจงและครบถวน พรอมสงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และหลักฐานการรับทราบหรือ
ควรไดทราบเหตุของการรองทุกข โดยจัดทําสําเนาคําแกคํารองทุกข สําเนาคําชี้แจง และสําเนาพยานหลักฐาน
ตามจํานวนที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนด ยื่นภายในระยะเวลาดังกลาว 

(๖) กรรมการเจาของสํานวนจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเสนอใหองคคณะ
วินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัย และองคคณะอาจใหดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือปรับปรุง แลวนํามา
เสนอใหพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ได 

(๗) กรณีองคคณะวินิจฉัย เห็นวาขอเท็จจริงที่ไดมาเพียงพอตอการวินิจฉัย           
ก็จะจัดใหมีการประชุมพิจารณาเรื่องรองทุกขอยางนอยหนึ่งครั้ง เพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอ
หนาองคคณะวินิจฉัย เวนแตในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นวาเรื่องรองทุกขนั้นมีขอเท็จจริงชัดเจนเพียงพอ
ตอการพิจารณาวินิจฉัยแลวหรือมีขอเท็จจริงและประเด็นวินิจฉัยไมซับซอน  

(๘) การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข อาจมีคําวินิจฉัยไมรับเรื่องรองทุกขไว
พิจารณา หรือมีคําวินิจฉัยเปนอยางอื่น คือ ยกคํารองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง และให
เยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือใหดําเนินการอื่นใด เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม และเมื่อได
จัดทําคําวินิจฉัยเสร็จสิ้นแลว ใหรายงาน ก.พ.ค. เพื่อทราบ ทั้งนี้ ใหองคคณะวินิจฉัยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ นับแตวันไดรับคํารองทุกข  และอาจขยายเวลาอีก ๒ คร้ังๆละไมเกิน ๓๐ วัน  

(๙) เมื่อวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขและดําเนินการรายงาน ก.พ.ค. เพื่อทราบแลว            
ใหแจงใหคูกรณีทราบเปนหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด และคําวินิจฉัยรองทุกขใหผูกพันคูกรณี     
ในการรองทุกขและผูที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติตามนับแตวันที่กําหนดไวในคําวินิจฉัยรองทุกขนั้น 

ผูรองทุกขมีสิทธิอยางไรบาง 
(๑) ผูรองทุกขอาจถอนคํารองทุกขที่ยื่นไวแลวในเวลาใดๆ กอนที่ผูมีอํานาจ

วินิจฉัยรองทุกขจะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องรองทุกขนั้น ก็ได 

- ๓๓ - 



(๒) ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานผูไดรับการตั้งเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน ก.พ.ค. ภายใน ๗ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกข  สวนการคัดคานผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข ใหผูบังคับบัญชาของผูรองทุกขเหนือ             
ผูถูกคัดคานเปนผูพิจารณาคําคัดคาน แตถาเปนกรณีที่ปลัดกระทรวงเปนผูถูกคัดคาน ใหสงคําคัดคานไปที่
เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการ ก.พ.ค. และให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาคําคัดคาน  

สําหรับเหตุคัดคานนั้นมีดังนี้ 
(๒.๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใต

บังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาดังกลาว 
(๒๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข 
(๒.๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 
(๒.๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม (๒.๑) 

(๒.๒) หรือ (๒.๓) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข 
(๓) กรณีที่ผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยนั้น มีสิทธิฟองคดีตอศาล

ปกครองชั้นตนตอไปได ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยรองทุกข ของผูบังคับ         
บัญชาที่มีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข หรือของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

การรองทุกขตามกฎหมาย และกฎ ก.พ.ค.ใหมดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่ “ขาราชการ
พลเรือนสามัญ” ทุกทาน จะตองศึกษาเรื่องดังกลาวใหเขาใจ  เพราะวาถาหากตองการจะใชสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะตองทําการรองทุกขเสียกอนที่จะนําเรื่องไปฟองคดีตอศาลปกครอง  
ไมเชนนั้นแลวศาลก็จะสั่งจําหนายคดีของทานออกจากสารบบความ 

 
๙. เร่ืองรองเรียน/รองทุกขท่ีนาสนใจ 

๙.๑ ผูรองรองเรียนตอศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยวา องคการบริหารสวนตําบล 
ในจังหวัดแหงหนึ่ง ไดดําเนินการจัดสอบคัดเลือกคนงานชั่วคราว ตําแหนง............ และไดคัดเลือกเอาผูที่
ขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง โดยไมมีใบรับรองหลักสูตรครบตามชั่วโมงที่กําหนด ซ่ึงไมเปนไปตาม
หลักเกณฑการตัดสินที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศไว ทําใหผูรองไมไดรับความเปนธรรม จังหวัดได
มอบหมายใหอําเภอพื้นที่ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว จากผลการตรวจสอบ พบวา การดําเนินการเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนในการรับ
สมัครทั่วไป มีการตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกประกอบดวย เจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล 
ขาราชการจากสวนราชการภายนอก และตัวแทนภาคประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการ ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ สรุปไดวา อําเภอพื้นที่ไดแจงใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ยกเลิกผลการประกาศสอบคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว สําหรับบุคคลที่สอบไดและมีคุณสมบัติครบถวน 
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ใหองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม โดยไมขัดตอระเบียบกฎหมายที่
กําหนดไว 

๙.๒  ผูรองรองเรียนตอศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยวา ผูถูกรองไดขาดคุณสมบัติ
ของการเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานในจังหวัดแหงหนึ่ง เนื่องจากเปนพนักงานของโรงพยาบาลของรัฐ  
ซ่ึงอําเภอพื้นที่ไดใหผูถูกรองลาออกภายหลังไดรับการเลือกเปนผูใหญบาน ตอมามีการเลือกผูใหญบานอีก
คร้ังหนึ่ง ปรากฏวา ผูถูกรองมีช่ือเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานและไดรับเลือกเปนผูใหญบานอีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งที่ผูถูกรองไมไดลาออกจากการเปนพนักงานของโรงพยาบาลของรัฐแตอยางใด กระทรวงมหาดไทย
ไดแจงใหจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง พบวา อําเภอพื้นที่ไดประกาศใหมีการเลือกผูใหญบาน ในวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผลปรากฏวา ผูถูกรองไดรับเลือกเปนผูใหญบาน ตอมาวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
อําเภอพื้นที่ไดจัดใหมีการเลือกเปนผูใหญบานและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติมีมติวามีคุณสมบัติ
ครบถวน ผลการเลือกผูใหญบานปรากฏวา ผูถูกรองไดรับการเลือกเปนผูใหญบาน จากการพิจารณาเห็นวา
การที่ผูใหญบานลาออกจากตําแหนงและลงสมัครรับเลือกตั้งใหมไมมีลักษณะตองหามของคุณสมบัติผูที่จะ
ไดรับเลือกเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ แหง พระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แตอยางใด  

๙.๓  ผูรองรองเรียนตอนายกรัฐมนตรีวา ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการขอสัญชาติให
มารดาของผูรอง โดยขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแกกฎหมายของคนตางดาวสัญชาติเวียดนาม
ที่มีอยูเดิม ซ่ึงมีขอจํากัดที่ยากเกินไปใหงายพอที่จะผานได และขอใหรับเฉพาะชาวเวียดนามที่ตองการ
เปลี่ยนสัญชาติและคิดคาธรรมเนียมไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหกรมการปกครอง
ตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวา การขอแปลงสัญชาติเปนไทยของคนตางดาว โดยเฉพาะคนตางดาวซึ่งเปน
ชนกลุมนอย ทั้งนี้ รวมถึงกลุมคนเวียดนามอพยพดวยนั้น ขณะนี้มีแนวคิดในการลดหยอนคุณสมบัติเร่ือง
เกณฑรายไดใหต่ํากวาเกณฑรายไดของคนตางดาวทั่วไปที่กําหนดในหลักเกณฑประกอบการใชดุลยพินิจ
การอนุญาตใหสัญชาติไทยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยขณะนี้ อยูระหวางการดําเนินการ และเมื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดเห็นชอบแลว จะไดประสานแจงใหทราบเปนการทั่วไป สําหรับเรื่องอัตรา
คาธรรมเนียมนั้น ปกติในทางปฏิบัติคาธรรมเนียมในการยื่นคําขอแปลงสัญชาติไทยของคนตางดาวซึ่งเปน
ชนกลุมนอย กําหนดครั้งละ ๕๐๐ บาท ซ่ึงเปนอัตราที่ต่ํากวาอัตราคาธรรมเนียมในการขอแปลงสัญชาติเปน
ไทยของคนตางดาวทั่วไปที่กําหนดครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท  

๙.๔  ผูรองรองเรียนตอราชเลขาธิการวา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดแหงหนึ่ง            
ปลูกสรางบานใหผูรองบนที่ดินของพี่สาวของสามี ตอมาพี่สาวของสามีจะขายที่ดินใหกับบุคคลภายนอก  
จึงเกรงวาจะตองออกจากที่อยูอาศัย และครอบครัวรายไดนอย ทําใหไดรับความเดือดรอน จึงประสงค        
ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับที่อยูอาศัย กระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวา
จังหวัดแจงใหอําเภอพื้นที่และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดรวมกันตรวจสอบ
ขอเท็จจริง พบวา บานของผูรองไดปลูกอยูบนที่ดินของพี่สาวของสามีผูรองจริง โดยพี่สาวของสามีผูรอง            
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ไดทําหนังสือยินยอมใหผูรองสามารถอยูอาศัยในที่ดินแปลงดังกลาวจริง โดยเจาหนาที่ไดอธิบายใหผูรอง
ทราบและเขาใจดีแลววา หนังสือดังกลาวยินยอมใหผูรองสามารถอาศัยอยูไดตลอดชีวิต รวมทั้งองคการ
บริหารสวนตําบลไดใหความชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ ๕๐๐ บาท นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ยังไดประสานอําเภอพื้นที่และศูนยพัฒนาสังคม ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและพิจารณาคลี่คลายปญหาความเดือดรอนในสวนที่เกี่ยวของอีกทางหนึ่งดวยแลว 

 
๙.๕ ผูรองรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวา ไดครอบครองที่ดินเกินกวา

เนื้อที่ใน ส.ค.๑ ในจังหวัดแหงหนึ่งมาเปนเวลานาน และไดทําประโยชนเต็มพื้นที่ จึงไดขอออกเอกสารสิทธิ
ในที่ดินดังกลาว ตอมาเจาพนักงานที่ดินจังหวัด แจงวาจะตองตัดเนื้อที่สวนที่เกินกวาระยะตาม ส.ค.๑ ออก 
ทําใหผูรองไดรับความเดือดรอน กระทรวงมหาดไทย แจงใหจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวา ในการ
ออกเอกสารสิทธิจากหลักฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) ใหถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัด
ที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๒) ขอ ๑๐ กําหนดหลักเกณฑการออกเอกสารสิทธิ์ไววา “ที่ดินที่มี
ดานหนึ่งดานใดหรือหลายดานจดที่ปาหรือที่รกรางวางเปลา และระยะที่วัดไดเกินกวาระยะที่ปรากฏ                
ในหลักฐานการแจงการครอบครอง ใหถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจงการครอบครองเปนหลักในการ
ออกโฉนดที่ดิน” เมื่อขอเท็จจริงการออกโฉนดที่ดินของผูรอง ปรากฏวา ส.ค.๑ ระบุจดที่รกรางวางเปลา              
ก็จะตองถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวจึงเห็นวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัด ไดส่ังตัดระยะตามหลักฐาน ส.ค.๑ 
ชอบดวยระเบียบ กฎหมาย และไดแจงเหตุผลขอเท็จจริงใหผูรองทราบ ซ่ึงผูรองไดนําผลไปฟองคดีตอศาล
ปกครอง ผลเปนประการใดคูคดีจะตองถือปฏิบัติตามขอวินิจฉัยของศาลตอไป  

๙.๖ ผูรองรองทุกขขอความชวยเหลือตอศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยวา ขอให
กอสรางถนนและขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรในจังหวัดแหงหนึ่ง กระทรวงมหาดไทย แจงใหจังหวัด 
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวปรากฏวา ถนนสายดังกลาวอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
และองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนั้นไดทําการ
ชวยเหลือเรียบรอยแลว และในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นไดขอจัดสรรงบประมาณเรียบรอยแลว 
กรณีการขยายเขตไฟฟา สถานที่ขอขยายเขตไฟฟามีระยะทาง ๓ กิโลเมตร  บางชวงองคการบริหารสวน
ตําบลไดยื่นขอขยายเขตไฟฟาใหกลุมเกษตรกรแลว ชวงที่เหลือประมาณ ๒.๒ กิโลเมตร สวนมากเปนที่วางเปลา
และพื้นที่เล้ียงสัตวซ่ึงไมเขาหลักเกณฑ  หากราษฎรตองการทําการเกษตรในพื้นที่ดังกลาวก็สามารถขอให
พิจารณาใหมได 

๙.๗ ผูรองรองทุกขขอความชวยเหลือตอศูนยดํารงธรรม  กระทรวงมหาดไทยวา                  
เปนราษฎรอยูในหมูบานแหงหนึ่ง มีราษฎร จํานวน ๒๑ ครัวเรือน ไดรับความเดือดรอนจากการไมมีไฟฟา 
และน้ําประปาใช ซ่ึงราษฎรดังกลาวไดอยูอาศัยมากวา ๒๐ ป และมีทะเบียนบานถูกตอง กระทรวงมหาดไทย 
แจงใหจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวา ราษฎรทั้ง ๒๑ ครัวเรือน ไดกอสรางที่พักอาศัยบริเวณดังกลาว 
โดยเทศบาลตําบลพื้นที่ไดออกทะเบียนบานชั่วคราว ทําใหหนวยงานบริการไมสามารถดําเนินการใหบริการ

- ๓๖ - 



ไฟฟา ประปาได ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เวนแต ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีบานในทะเบียนบานชั่วคราวตั้งอยู 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เปนมาตรการหนึ่งในการ
ปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และผูรองกับพวกเปนผูรุกลํ้าที่สาธารณะและไมไดรับความ
ยินยอมจากหนวยงานที่ครอบครองดูแลที่ดินดังกลาว หนวยงานซึ่งมีหนาที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค จึงไม
สามารถใหบริการตามขอรองเรียนได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓๗ - 
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คําสั่ง แนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



(สําเนา) 
 
 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๘๖๗                    กระทรวงมหาดไทย 
                    ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

           ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๓ 
 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา 
 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๖๘๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 
 

                         ตามหนังสือที่อางถึง ไดแจงใหจังหวัดทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกาขอพระราชทาน 
พระมหากรุณาตาง  ๆโดยใหจังหวัดรายงานขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาฎีกาเพียงประเด็นเดียว คือ ผูทูลเกลาฯถวาย
ฎีกาเปนผูที่สมควรไดรับความชวยเหลือหรือไม แลวรายงานผลใหสํานักราชเลขาธิการทราบ ภายใน ๑๕ วัน และให
จังหวัดติดตามผลความกาวหนาของฎีกาที่ทรงรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แลวรายงานผล
ความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการพรอมภาพถายใหสํานักราชเลขาธิการทราบทุกไตรมาส (๓ เดือน) จนกวา
โครงการจะเสร็จสมบูรณ นั้น 
                          

                        เนื่องจากการตรวจสอบและพิจารณาฎีกาบางเรื่องใชเวลานานเปนปๆ สํานักราชเลขาธิการไดเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา
ตาง  ๆเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ทําเนียบองคมนตรี โดยผลประชุมสรุปไดวา 
                         ๑. เมื่อจังหวัดไดรับการประสานเกี่ยวกับฎีกาขอพระราชทานจากสํานักราชเลขาธิการ ใหจังหวัด
ตรวจสอบฎีกาในเบื้องตนเพียง ๒ ประเด็น คือ ผูฎีกามีตัวตนหรือไม และเพื่อประโยชนสวนตัวหรือประโยชน
สวนรวม แลวรายงานผลใหสํานักราชเลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน ในสวนของรายละเอียดสํานักงาน กปร. จะเปน   
ผูประสานตอเนื่องจากที่จังหวัดไดรายงานเบื้องตนใหสํานักราชเลขาธิการแลว                                                                                                  
                        ๒. ใหจังหวัดเปนผูรายงานความกาวหนาโครงการที่ทรงรับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และโครงการที่หนวยราชการรับไปดําเนินการชวยเหลือราษฎรใหสํานักราชเลขาธิการทราบทุกไตรมาส (๓ เดือน) 
 

                         จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

                                                                                      ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                               สมพร  ใชบางยาง 
           (นายสมพร  ใชบางยาง) 
     รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ                                                         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สํานักตรวจราชการและเรือ่งราวรองทกุข                                 
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓                                                                     
โทรสาร. ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘                                       
                                                                                                 



(สําเนา) 
 
สวนราชการ  กระทรวงมหาดไทย   สํานักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ 
ท่ี  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๑๘๙                                                 วันท่ี   ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดําเนินการตอเร่ืองราวรองทุกข 
เรียน  รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกฝาย ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขต ผูบริหารทุกทาน  
           อธิบดีทุกกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจทุกทาน 
 

                     ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางการดําเนินการตอเร่ืองราวรองทุกขและแจงเบาะแสการ
กระทําผิดกฎหมาย มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด และหากขาราชการหรือเจาหนาที่ไมปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการดังกลาวใหถือวาละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือประมาทเลินเลอเปน
เหตุใหราชการเสียหายใหมีการดําเนินการทางวินัยตอไป ความละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย            
ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ นั้น 
 

                     เพื่อใหการดําเนินการตอเร่ืองราวรองทุกขของกระทรวงมหาดไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และมีแนวทางปฏิบัติที่ใชเปนบรรทัดฐาน หรือเปนขออางอิงในการพิจารณาดําเนินการตอเร่ืองราวรอง
ทุกข และมีหลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหกับประชาชนตลอดจนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
กระทรวงมหาดไทยจึงวางแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข ดังนี้ 
                       ๑. ใหนําหลักการพิจารณาเรื่องบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
มาเปนหลักพิจารณาเรื่องราวรองทุกขที่ไดรับในเบื้องตนวา ถาหากมีลักษณะเขาขายบัตรสนเทหตามมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนด ใหไมรับเรื่องไวพิจารณาและจําหนายเรื่องออกจากสารบบ แตหากปรากฏหลักฐาน     
กรณีแวดลอมปรากฏชัดเจนตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนก็ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ มิใชพิจารณาแตเพียงวาผูรองเรียนมิไดลงลายมือช่ือ ช่ือตัวและชื่อสกุลก็จะเขาขาย
บัตรสนเทหดังกลาว หรือหากมีขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานถึงแมจะเขาขายบัตรสนเทห ใหเรงแจงผู
มีสวนเกี่ยวของทราบเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป 
                        ๒. กรณีเปนเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาล หรือเปนกรณีศาลไดมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งคดีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแลว ใหช้ีแจงขอเท็จจริงใหผูรองเรียนหรือสวนราชการที่แจงใหตรวจสอบขอเท็จจริง
ทราบวา ฝายบริหารไมมีอํานาจเขาไปกาวลวงใดๆได เนื่องจากอาจเปนการละเมิดอํานาจศาล ประกอบกับเมื่อได
มีการนําเรื่องเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว คูกรณียอมมีหลักประกันในความยุติธรรมและสิทธิในการพิสูจน
ขอเท็จจริงตางๆ ในชั้นกระบวนการพิจารณาของศาลอยางเพียงพอ เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งคดีเสร็จ
เด็ดขาดประการใดยอมสงผลผูกพันตอคูกรณีและใหรัฐปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ใหรายงานขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาผู
มีอํานาจทราบและพิจารณาสั่งยุติเร่ืองในสวนเรื่องราวรองทุกขตอไป  
 
 
 

                                                                                                                           / ๓ กรณีเปนเรื่อง... 
                                                                              - ๒ - 



-๒- 
                                                                                                             
                         ๓. กรณีเปนเรื่องที่จําเปนตองใชสิทธิทางศาลในเรื่องขอพิพาททางแพงหรือทางอาญาและมิได
อยูในอํานาจของนายอําเภอที่จะไกลเกลี่ยได หรือเปนกรณีที่สามารถอุทธรณ คําพิพากษาหรือคําสั่งตอศาลที่มี
เขตอํานาจเหนือช้ันขึ้นไปก็ใหแนะนําผูรองเรียนใหดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกตอง โดยอาจ
ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานอัยการจังหวัด สภาทนายความ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ฯลฯ ใหความชวยเหลือตามควรแกกรณี หากเปนกรณีที่ตองแจงความรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนก็ใหประสานงานกับพนักงานสอบสวนหรือตนสังกัด ใหคําแนะนําชวยเหลือ
ตามควรแกกรณีตอไป และบันทึกรายงานขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจทราบและพิจารณายุติเร่ืองใน
สวนของเรื่องราวรองทุกขตอไป 
                         ๔. กรณีเปนเรื่องที่ไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยและไดพิจารณาดวยความ
รอบคอบวา เร่ืองราวรองทุกขดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ/หนวยงานใด ใหสงเรื่องใหสวน
ราชการ/หนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรและแจงผลใหผูรองเรียนทราบโดยตรง (ถามี) พรอม
ทั้งแจงผลการพิจารณาดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ (ถามี) พิจารณาสั่งยุติเร่ืองดังกลาวและจําหนายออกจาก  
สารบบ เวนแตเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชนหรือผลการพิจารณาสามารถนําไปแกไขปญหาความ
เดือดรอนความเสียหายหรือยุติขอโตแยงใดๆ ในพื้นที่ก็ใหติดตามผลจากสวนราชการนั้นๆอยางตอเนื่องจนกวา
จะไดขอยุติที่ชัดเจน 
                         ๕. กรณีผูรองเรียนมิใชผูเสียหายก็ใหพิจารณาวาเรื่องราวรองทุกขดังกลาวเปนประโยชนตอ
สาธารณชนหรือไม หากเปนประโยชนใหรับเรื่องไวพิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หากมิใชให
บันทึกรายงานขอเท็จจริงพรอมทั้งเหตุผลใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยส่ังการและแจงผูรองเรียน
ทราบ 
                         ๖. กรณีผูรองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนเสียหายหรือความไมเปนธรรมตามควรแก
กรณีแลว แตยังไมเปนที่พอใจ หรือเปนกรณีการรองเรียนซ้ําซึ่งไดวินิจฉัยส่ังการใหยุติเร่ืองแลว ถาหากไมมี
ประเด็นเพิ่มเติมหรือพยานหลักฐานที่จะทําใหขอเท็จจริงที่ยุติแลวเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ใหยึดถือตามคํา
วินิจฉัยเดิมและแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป ทั้งนี้ จะตองพิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและระมัดระวัง
เทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี                                                                                                
                        ๗. กรณีเร่ืองราวรองทุกขเปนการเสนอขอคิดเห็นหรือขอมูลตางๆ หากมีสาระสําคัญที่เปน
ประโยชนก็ใหรับทราบไวเปนขอมูลและพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร แตถาเปนการเสนอขอคิดเห็น
หรือขอมูลที่เล่ือนลอย ไมมีสาระสําคัญไมอาจเขาใจไดหรือไมเกิดประโยชนใดๆ ใหงดการพิจารณาและ
จําหนายเรื่องออกจากสารบบ 
                         ๘. ในเรื่องระยะเวลาการดําเนินการใหพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วใหถือวาความ
ลาชาเปนสวนหนึ่งของการไมเปนธรรม กรณีเร่ืองใดมีกําหนดระยะเวลาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย ใหถือ
กําหนดระยะเวลาเปนเรื่องสําคัญ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกําหนด อยาใหเกิดความเสียหายจากการเกิดอายุ
ความ หรือเกินระยะเวลาที่สามารถใชสิทธิหรือไดสิทธิและเกิดความเสียหาย ผูรับผิดชอบอาจตองรับผิดในทาง 
 

/สวนตัวทั้ง..                      
- ๓ - 
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สวนตัวทั้งทางแพงหรือทางอาญาตามแตกรณี เวนแตพิสูจนตนเองไดวามีเหตุเพียงพอท่ีจะไมตองรับผิดตาม
กฎหมาย                           
                         ๙. ใหผูบังคับบัญชาทุกลําดับชั้น ใหความสําคัญกับการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขของหนวย 
ดวยการติดตาม สอดสองและตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง หากพบขอผิดพลาดหรือปญหาอุปสรรคก็
ใหรวมกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทําการแกไขในทันที มิใชผลักใหเปนภาระของเจาหนาที่ผูปฏิบัติฝายเดียว 
รวมท้ังควรสรางขวัญและกําลังใจใหเกิดกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่อุทิศ เสียสละเวลาและมีผลงานเปนที่
ประจักษชัดเจนตองานที่ปฏิบัติ โดยพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษหรือจัดสวัสดิการในดานตางๆ 
และในขณะเดียวกันเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบกพรองตอการปฏิบัติหนาที่ก็ใหพิจารณาโทษอยางเครงครัดตามควร
แกกรณี หากพบวาความบกพรองเกิดจากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจขาดการเอาใจใส ดูแล แกไขปญหา หรือปลอย
ปละละเลยจะตองรวมรับผิดเปนบุคคลแรก 
 

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
 

                                                                             

 

                                                                                        มานิต   วัฒนเสน 
                                                                                    (นายมานิต  วัฒนเสน) 
                                                                                   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”      
  
 - ๔ - 



(สําเนา) 
 
 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๑๙๐              กระทรวงมหาดไทย 
                 ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
                                                                                       ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาดําเนนิการตอเร่ืองราวรองทุกข 
 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวดั 
 

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ 
 

                     ตามที ่กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางการดํา เนินการตอเ รื ่องราวรองทุกขและแจง
เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย  มาเพื ่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  และหากขาราชการหรือ
เจาหนาที่ไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการดังกลาวใหถือวาละเวนการปฏิบัติหนาที่
หรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหราชการเลียหายใหมีการดําเนินการทางวินัยตอไป ความละเอียดตาม
หนังสือที่อางถึง นั้น 
 

                     เพื ่อใหการดํา เน ินการตอ เ รื ่องราวรองทุกขของกระทรวงมหาดไทยเป นไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีแนวทางปฏิบัติที่ใชเปนบรรทัดฐาน หรือเปนขออางอิงในการพิจารณา
ดําเนินการตอเรื่องราวรองทุกข และมีหลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหกับประชาชน
ตลอดจนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทยจึงวางแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเรื่องราวรอง
ทุกข ดังนี้ 
 

                    ๑. ใหนําหลักการพิจารณาเรื่องบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๔๑ มาเปนหลักพิจารณาเรื่องราวรองทุกขที่ไดรับในเบื้องตนวา ถาหากมีลักษณะเขาขายบัตรสนเทห
ตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหไมรับเรื่องไวพิจารณาและจําหนายเรื่องออกจากสารบบ แตหากปรากฏ
หลักฐาน  กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง  ตลอดจนชี ้พยานบุคคลแนนอนก็ใหดํา เนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ มิใชพิจารณาแตเพียงวาผูรองเรียนมิไดลงลายมือชื่อ 
ชื่อตัวและชื่อสกุลก็จะเขาขายบัตรสนเทหดังกลาว หรือหากมีขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ถึงแมจะเขาขายบัตรสนเทห ใหเรงแจงผูมีสวนเกี่ยวของทราบเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตามเห็นสมควรตอไป 
  ๒. กรณีเปนเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาล หรือเปนกรณีศาลไดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งคดีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแลว ใหช้ีแจงขอเท็จจริงใหผูรองเรียนหรือสวนราชการที่แจงใหตรวจสอบ
ขอเท็จจริงทราบวา ฝายบริหารไมสามารถมีอํานาจเขาไปกาวลวงใดๆได   เนื่องจากอาจเปนการละเมิด 
 
 
              / อํานาจศาล… 
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อํานาจศาลประกอบกับเมื่อไดมีการนําเรื่องเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว คูกรณียอมมีหลักประกันในความ
ยุติธรรมและสิทธิในการพิสูจนขอเท็จจริงตางๆ ในชั้นกระบวนการพิจารณาของศาลอยางเพียงพอ เมื่อศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งคดีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประการใดยอมสงผลผูกพันตอคูกรณีและใหรัฐปฏิบัติตาม ทั้งนี้ 
ใหรายงานขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจทราบและพิจารณาสั่งยุติเรื่องในสวนเรื่องราวรองทุกข
ตอไป  
 

                   ๓. กรณีเปนเรื่องที่จําเปนตองใชสิทธิทางศาลในเรื่องขอพิพาททางแพงหรือทางอาญาและมิได
อยูในอํานาจของนายอําเภอที่จะไกลเกลี่ยได หรือเปนกรณีที่สามารถอุทธรณ คําพิพากษาหรือคําสั่งตอศาลที่
มีเขตอํานาจเหนือชั้นขึ้นไปก็ใหแนะนําผูรองเรียนใหดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกตอง โดยอาจ
ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานที ่เกี ่ยวของ เชน สํานักงานอัยการจังหวัด สภาทนายความ 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ฯลฯ ใหความชวยเหลือตามควรแกกรณี หากเปนกรณีที่ตองแจง
ความรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนก็ใหประสานงานกับพนักงานสอบสวนหรือตนสังกัด         
ใหคําแนะนําชวยเหลือตามควรแกกรณีตอไป และบันทึกรายงานขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจทราบ
และพิจารณาสั่งยุติเร่ืองในสวนของเรื่องราวรองทุกขตอไป 
 

                   ๔. กรณีเปนเรื่องที่ไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยและไดพิจารณาดวยความ
รอบคอบวา เรื่องราวรองทุกขดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ/หนวยงานใด ใหสงเรื่องใหสวน
ราชการ/หนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรและแจงผลใหผูรองเรียนทราบโดยตรง (ถามี) 
พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ (ถามี) พิจารณาสั่งยุติเรื่องดังกลาวและจําหนาย
ออกจากสารบบ เวนแตเปนเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชนหรือผลการพิจารณาสามารถนําไปแกไขปญหา
ความเดือดรอนความเสียหายหรือยุติขอโตแยงใดๆ ในพื้นที่ก็ใหติดตามผลจากสวนราชการนั ้นๆอยาง
ตอเนื่องจนกวาจะไดขอยุติที่ชัดเจน 
 

                   ๕. กรณีผูรองเรียนมิใชผูเสียหายก็ใหพิจารณาวาเรื่องราวรองทุกขดังกลาวเปนประโยชนตอ
สาธารณชนหรือไม หากเปนประโยชนใหรับเรื่องไวพิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หากมิใชให
บันทึกรายงานขอเท็จจริงพรอมทั ้งเหตุผลใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและแจงผู
รองเรียนทราบ 
 

                    ๖. กรณีผูรองเรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนเสียหายหรือความไมเปนธรรมตามควรแก
กรณีแลว แตยังไมเปนที่พอใจหรือเปนกรณีการรองเรียนซ้ําซึ่งไดวินิจฉัยสั่งการใหยุติเรื่องแลว ถาหากไมมี
ประเด็นเพิ่มเติมหรือพยานหลักฐานที่จะทําใหขอเท็จจริงที่ยุติแลวเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญใหยึดถือตาม
คําวินิจฉัยเดิมและแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป ทั้งนี ้ จะตองพิจารณาดวยความละเอียด รอบคอบและ
ระมัดระวังเทาที่จําเปนตามพฤติการณแหงกรณี 
 
 

                                                                                                                            / ๗ กรณเีร่ืองราว...   
                                                             

- ๖ - 



-๓- 
 
 

                    ๗. กรณีเร่ืองราวรองทุกขเปนการเสนอขอคิดเห็นหรือขอมูลตางๆ หากมีสาระสําคัญที่ เปน
ประโยชนก็ใหรับทราบไวเปนขอมูลและพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร แตถาเปนการเสนอขอคิดเห็น
หรือขอมูลที่เล่ือนลอย ไมมีสาระสําคัญไมอาจเขาใจไดหรือไมเกิดประโยชนใดๆ ใหงดการพิจารณาและ
จําหนายเรื่องออกจากสารบบ  
                                   

                   ๘. ในเรื่องระยะเวลาการดําเนินการใหพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วใหถือวาความลาชา
เปนสวนหนึ่งของการไมเปนธรรม กรณีเร่ืองใดมีกําหนดระยะเวลาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย ใหถือกําหนด
ระยะเวลาเปนเรื่องสําคัญตองดําเนินการใหเปนไปตามกําหนด อยาใหเกิดความเสียหายจากการเกิดอายุความ 
หรือเกินระยะเวลาที่สามารถใชสิทธิหรือไดสิทธิและเกิดความเสียหาย ผูรับผิดชอบอาจตองรับผิดในทางสวนตัว
ทั้งทางแพงหรือทางอาญาตามแตกรณี เวนแตพิสูจนตนเองไดวามีเหตุเพียงพอที่จะไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 

                    ๙. ใหผูบังคับบัญชาทุกลําดับชั้น ใหความสําคัญกับการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขของหนวย   
ดวยการติดตาม สอดสองและตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง หากพบขอผิดพลาดหรือปญหาอุปสรรคก็
ใหรวมกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทําการแกไขในทันที มิใชผลักใหเปนภาระของเจาหนาที่ผูปฏิบัติฝายเดียว 
รวมท้ังควรสรางขวัญและกําลังใจใหเกิดกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่อุทิศ เสียสละเวลาและมีผลงานเปนที่
ประจักษชัดเจนตองานที่ปฏิบัติ โดยพิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษหรือจัดสวัสดิการในดานตางๆ 
และในขณะเดียวกันเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบกพรองตอการปฏิบัติหนาที่ก็ใหพิจารณาโทษอยางเครงครัดตามควร
แกกรณี หากพบวาความบกพรองเกิดจากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจขาดการเอาใจใส ดูแล แกไขปญหา            
หรือปลอยปละละเลยจะตองรวมรับผิดเปนบุคคลแรก 
 

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
 

                                                                             

                                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                             มานิต   วัฒนเสน 
                                                                                         (นายมานิต   วัฒนเสน) 
                                                                                        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ                                      
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘ มท ๕๐๒๖๔  
 

          “ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”     
      - ๗ - 



(สําเนา) 
 

 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๓๙๘                   กระทรวงมหาดไทย 
                             ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
                                                                                     ๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

เร่ือง กําชับและซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวดั 
 

อางถึง ๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 
           ๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๘๖๒ ลงวนัที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
 

                         ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางปฏิบัติในการเรงรัดติดตามงานและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติราชการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ใหจังหวัดทุกจังหวัด
ทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด นั้น 
 

  กระทรวงมหาดไทยขอเรียนวา การพัฒนาการใหบริการประชาชนเปนนโยบายเรงดวนของ
กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกลยุทธที่ ๙.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนภารกิจหลักสําคัญประการหนึ่งที่ตองนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม เนื่องจากมี
ผลกระทบตอประชาชนโดยตรง แตปจจุบันยังมีสวนราชการที่ยังใหความสําคัญไมเทาที่ควรเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนเปนเหตุใหการดําเนินงานเกิดความลาชา ตลอดจนการรายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงยังมิไดปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไว ดังนั้น จึงขอกําชับและ
ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแกไขปญหารองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
                         ๑. การรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหกระทรวงมหาดไทยทราบหรือพิจารณาใหทํา
เปนหนังสือภายนอก  สรุปเรื ่องและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณายุติเ รื ่อง โดยใหผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในหนังสือดังกลาว หากไมสามารถรายงานผลการตรวจสอบ
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ใหรายงานผลความคืบหนาในเบื้องตนไวชั้นหนึ่ง
กอนหรือขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบเพื่อใหกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงเกิดความเคลื่อนไหว
และตอเนื่อง 
                         ๒. ใหกําชับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนใหตรวจสอบงาน
ในความรับผิดชอบเปนระยะและเรงรัดดําเนินการ เมื่อมีการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงตําแหนงก็ใหมีการ
มอบหมายงานในหนาที่ตามระเบียบที่เกี่ยวของใหชัดเจน โดยใหใชผลการปฏิบัติงานดังกลาวประกอบการ
ประเมินบุคคลดวย 
 
 
                                                                                                                                     / ๓. ใหจังหวัด... 

 - ๘ - 



-๒- 
 
                        ๓. ใหจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหสวนราชการและหรือผูรองทราบตาม
ขอส่ังการของกระทรวงมหาดไทยโดยเครงครัด       
  ๔. กระทรวงมหาดไทยจะนําแนวทางปฏิบัติในการติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการตาม
หนังสือที่อางถึง ๑ มาใชบังคับโดยเครงครัด พรอมทั้งมอบหมายใหผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขต
ตรวจราชการติดตามผลการดําเนินการแกไขเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบอีกทม.างหนึ่ง 
                         

                            จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

 
                                                                                                                                                     
                                                        

                                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                       สมพร  ใชบางยาง 
                                                                                   (นายสมพร  ใชบางยาง) 

                                                                                                       รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน                   
                                                                                                                                                                                                                                                                       ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
                                                                      
                                                            

                                                                                           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลดักระทรวงฯ                                                                                                                                
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข                         
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๔                                    
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘ มท ๕๐๒๖๔ 

 “ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด” 
 

- ๙ - 



(สําเนา) 
 

ดวนที่สุด 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๐๑๑               กระทรวงมหาดไทย 
                          ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                      ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๒ 
 

เร่ือง  แนวทางการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของศูนยดํารงธรรมจังหวัดและศูนยดํารงธรรมอําเภอ 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
 

อางถึง   ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๑๙/ว๓๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ 
             ๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว๒๒๖๙๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
             ๓. ยุทธศาสตรการเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน จํานวน ๑ ชุด 
                     ๒. แบบสอบถามการดําเนินงานแกไขขอรองทุกข/รองเรียน จํานวน ๑ ชุด 
                     ๓. แบบรายงานผลการดําเนินการ จํานวน ๑ ชุด 
 

                     ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนของศูนยดํารงธรรมจังหวัดและศูนยดํารงธรรมอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญในเรื่องราว
รองทุกข/รองเรียนของประชาชน และมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดรับผิดชอบงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดให
ปรับปรุงชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน เพื่อใหการบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ใหประชาสัมพันธในเชิงรุก ใหอําเภอไดแสดงบทบาทในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวย
ความเขาใจและสนใจ เพื่อใหผูรองไดคลายความทุกขอยางรวดเร็วโดยไมยึดติดกับรูปแบบวิธีดําเนินงานที่
ซับซอนรายละเอียดปรากฏในหนังสือที่อางถึง ๑ และ ๒ นั้น 
 

                     ในการนี้กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนนโยบายที่สําคัญเรงดวน ๙ ขอ โดยนโยบายขอ ๙ การใหบริการประชาชน กลยุทธ 
๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 

                      ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในขอ ๙ บรรลุ
วัตถุประสงคตามตัวช้ีวัดที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการ
ดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดและศูนยดํารงธรรมอําเภอ ดังนี้ 

๑. ศูนยดาํรงธรรมจังหวัด 
      ๑.๑ การรับเรื่องรองเรียน ใหลงทะเบียนรับเรื่องในระบบคอมพิวเตอรเพื่อเปนขอมูลสําหรับ

ตรวจสอบและติดตามเรื่องตอไป  
       
                                                                                                           / ๑.๒ กรณีประชาชน...   

-๒- - ๑๐ - 



 
                        ๑.๒ กรณีประชาชนรองเรียนดวยตนเอง ใหซักถามปญหาจากผูรองและในกรณีที่สามารถชี้แจง
แกไขขอรองเรียนจนเปนที่นาพอใจของผูรองแลว ใหยุติเร่ืองไดโดยไมจําเปนตองนําเสนอใหคณะทํางาน
กล่ันกรองเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนพิจารณา 
                        ๑.๓ ประสานสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรหรือสมาคมที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือความเปน
ธรรมในจังหวัดทั้งสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน เพื่อรวมกันทํางานแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนที่ยัง
ไมไดขอยุติ 
                        ๑.๔ ใหสํารวจ/ปรับปรุงชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน โทรศัพทสายดวน ๑๕๖๗ 
โดยใหติดตั้งโทรศัพทไวที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ในกรณีที่ยังไมไดดําเนินการติดตั้งโทรศัพทสายดวนใหยื่นคํา
รองขอติดตั้งโทรศัพทหมายเลขใหม ๑ เลขหมาย และขอเปลี่ยนแปลงเปนหมายเลข ๑๕๖๗ พรอมทั้งมอบหมาย
เจาหนาที่ปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขฯ โดยใหประสานการปฏิบัติกับศูนยปฏิบัติการจังหวัด (ศปก.จ.) ที่ได
กําหนดหนาที่ในการรับเรื่องราวรองทุกขไวแลว 
                         ๑.๕ ใหใชระบบ E-Inspection ซ่ึงเปนระบบบริหารจัดการขอมูลเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียน  
ผานระบบ Intranet ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกขฯโดย
ระบบดังกลาวสามารถเรียกดูขอมูลเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนที่ศูนยดํารงธรรมซึ่งสํานักตรวจราชการและ
เร่ืองราวรองทุกข สป. จัดสงใหจังหวัดดําเนินการ 
                         ๑.๖ ใหแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของจังหวัด เพื่อวิเคราะหวินิจฉัย 
ประเมินคาและตรวจสอบติดตามรัดเรงเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของประชาชน พิจารณาตัดสินใจหรือ
มอบหมายใหสวนราชการในจังหวัดดําเนินการแกไขใหยุติเร่ืองโดยเร็ว ซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันรับเรื่อง หากจําเปนอาจขยายเวลาไดคร้ังละ ๑๕ วัน ไมเกิน ๒ คร้ัง คณะทํางานฯ ประกอบดวย
รองผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาคณะทํางาน หัวหนาสวนราชการตามที่เห็นสมควร ผูแทนองคกรหรือสมาคม
ที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือความเปนธรรมในจังหวัด เปนคณะทํางานใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปน
คณะทํางานและเลขานุการ รายละเอียดปรากฏตามตัวอยางคําสั่งที่สงมาดวย ๑ 
                         ๑.๗ ใหรายงานผลการดําเนินงาน สงใหกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน 
                    ๒. ศนูยดํารงธรรมอําเภอ  
                         ตามนโยบายขอ ๙ กลยุทธ ๙.๒ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ ใหอําเภอนําไปปฏิบัติโดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแตสํารวจปญหา จัดหนวยเคลื่อนที่ออกไปรับเรื่องในพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ออกไปรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนในพื้นที่ จัดตั้งคณะทํางานแกไขปญหา กําหนดชองทางการรับเรื่องราว
รองทุกข/รองเรียน โดยจะตองมีการแกไขปญหาใหผูเดือดรอนอยางรวดเร็วและเปนระบบ  เชน จัดตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบ ติดตาม เรงรัดระดับอําเภอ สืบสวนสอบสวนและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ แจงผลการแกไขปญหาใหผูเดือดรอนทราบ ประชาสัมพันธเชิงรุกและจัดเวทีเสวนารับฟงปญหาความ
เดือดรอนและขอเสนอแนะแบบมีสวนรวม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อางอิง ๓  
                         

                                                                                                                                         / ดังนั้นจึง...                      
 
 - ๑๑ - 



-๓- 
 
                         ดังนั้น จึงใหจังหวัดแจงใหนายอําเภอดําเนินการดังนี้ 
                         ๒.๑ ตามที่กรมการปกครองไดแจงแนวทางการดําเนินงานเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนใหอําเภอ
ถือปฏิบัติ ตั้งแตขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในเชิงรุกของศูนยดํารงธรรมอําเภอ การแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกลอง
เร่ืองราวรองทุกข การบริหารจัดเก็บและการใชขอมูล การเปดเผยขอมูลและการปรับปรุงขอมูลใหเปน     
ปจจุบัน ฯลฯ ใหอําเภอนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมและรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ
ทุกเดือน       
                        ๒.๒ ใหอําเภอรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายขอ ๙ กลยุทธ ๙.๒ ตามแบบรายงานสงให
จังหวัด เพื่อรวบรวมสรุปรายงานสงใหกระทรวงมหาดไทยเปนประจําทุกเดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ เปน
ตนไป 
                     ๓. การปฏิบัติงานเรื่องรองทุกข/รองเรียน ใหจังหวัดและอําเภอปฏิบัติงานในเชิงรุก บูรณาการความ
รวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามตัวช้ีวัดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสราง
ความพึงพอใจและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
                     ๔. ใหจังหวัดและอําเภอเรงประชาสัมพันธอยางกวางขวาง เพื่อใหประชาชนทราบชองทางและ
สามารถยื่นเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนไดอยางสะดวกรวดเร็ว  ทั้งชองทางโทรศัพทสายดวน ๑๕๖๗      
โทรศัพทประจําศูนยดํารงธรรมจังหวัดและศูนยดํารงธรรมอําเภอ โทรศัพทประจําตําแหนงของผูวาราชการ
จังหวัด โทรศัพทประจําตําแหนงของนายอําเภอ ตูรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนที่หนาจวนผูวาราชการจังหวัด
และที่หนาที่วาการอําเภอ และตู ปณ. ๑๐๑ เปนตน 
 

                         จึ ง เ รี ยนมา เพื่ อทราบและดํ า เนินการ  ทั้ งนี้ ให ร ายง านผลตามแบบรายงานส ง ให
กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 
 
 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                 วิชัย  ศรีขวัญ 
                                                                             (นายวิชัย  ศรีขวัญ) 
                                                           รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน 
                                                                          ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ (มท) ๕๐๔๕๗/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ 
 

 “ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”          
 - ๑๒ - 



(สําเนา) 
 
 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๓๑๓              กระทรวงมหาดไทย 
                 ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
                                                                                       ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
 

เร่ือง   ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขและกลาวโทษขาราชการ 
 

เรียน   ปลัดกรงุเทพมหานคร ผูวาราชการจงัหวัดทกุจังหวัด หวัหนาสวนราชการระดบักรม และหวัหนา  
           หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑.  สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙  
๒. สําเนาหนังสือสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๑๐๑/๖๐๐๑  
      ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 

ตามหนังสือที่อางถึง ไดแจงแนวทางการดําเนินการเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษและแจงเบาะแส
การกระทําผิดกฎหมายมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามที่แจงแลว นั้น 

 

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยไดแจงเพิ่มเติมกรณี มีผูรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยวา ไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและไดรับผลราย ถูกขมขูจาก
ผูที่ตนรองเรียนรวมทั้งนําเอาเอกสารการรองเรียนไปฟองรองดําเนินคดีในชั้นศาล ซ่ึงกรณีดังกลาวกระทรวง 
มหาดไทยไดเคยกําหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองทุกขและกลาวโทษขาราชการไว โดยใหดําเนินการ
เปนความลับปกปดชื่อผูรองและระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสารคํารอง รวมทั้งมิใหผูรองตองไดรับภัยหรือ
ความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการรองเรียนกลาวโทษ ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวอีกอันจะทํา ให
ผูรองตองไดรับภัยหรือความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการรองเรียนกลาวโทษ หากพบวาเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบนําเรื่องไปเปดเผยแกผูไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือผูถูกรองเรียนไปขมขูผูรองก็ใหพิจารณาโทษทาง
วินัยตอไป รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
            
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                              พงศโพยม  วาศภูติ 
                                                                          (นายพงศโพยม  วาศภูติ) 
                                                                          ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๔ 

- ๑๓ - 



 (สําเนา) 
 

                                                                                                                             ศูนยดํารงธรรม มท.        
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๘๖๒      กระทรวงมหาดไทย 
      ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                     ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 
 

เรียน หวัหนาสวนราชการระดับกรม และผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวดั 
 

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๐๓๒ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๗ 
 

                        ตามหนังสือที่อางอิง กระทรวงมหาดไทยแจงใหสวนราชการและจังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติ
ตามแนวทางเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินการ การเรงรัดติดตามผลการดําเนินการ และการแจงเตือน
เร่ืองราวรองทุกข/รองเรียน ในปญหาที่พบและขอเสนอใหปฏิบัติ นั้น  
  

                         เนื่องจากปจจุบันปรากฏวา ยังมีสวนราชการและจังหวัดบางจังหวัด รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง กรณีเร่ืองที่ไดขอยุติแลวไปใหกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยหัวหนาฝายราชการระดับกรมหรือผูวา
ราชการจังหวัดไมไดเปนผูใหความเห็นชอบในการพิจารณายุติเร่ือง แตจะทําเปนหนังสือประทับตราแทนการลง
ช่ือและรวมเอกสารสงไปเทานั้น ซ่ึงเปนการปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขอใหสวนราชการและจังหวัดทุกจังหวัด เสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาเรื่องรองเรียนที่ไดขอยุติแลวไปใหกระทรวงมหาดไทยทุกครั้ง โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนามในหนังสือแทนการใชหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ 
 

                         จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

                                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                       สุรพล   กาญจนะจิตรา 
                                                                                  (นายสุรพล   กาญจนะจิตรา) 
                                                     หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน                                              
                                                                                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

สํานักงานปลดักระทรวงฯ 
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข                         
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๘                                    
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘ มท ๕๐๒๖๔  

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด” 
 - ๑๔ - 



(สําเนา) 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กระทรวงมหาดไทย      สํานักงานปลัดกระทรวง      โทร.(มท) ๕๐๙๙๑-๕ 
ท่ี  มท ๐๒๑๙/ว ๗๗๐                                                        วันท่ี  ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เร่ือง  แนวทางการดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข / รองเรียน 
เรียน  ผูบริหาร สวนราชการและหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนาสวนราชการ 
           ระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี 
 

                ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบตามขอเสนอของหัวหนาผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข / รองเรียน ใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง โดยใหผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญในเรื่องรองทุกข / รองเรียน พรอมทั้งมอบหมายให
สํานักงานจังหวัดรับผิดชอบศูนยดํารงธรรมและใหรองผูวาราชการจังหวัดที่รับผิดชอบสายงานดานปกครอง
เปนผูรับผิดชอบกํากับดูแล ปรับปรุงชองทางการรับเรื่องรองทุกข / รองเรียนผานทางระบบอิเล็กทม.รอนิกสและ
ทางโทรศัพทหมายเลข 1567 โดยมอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบใหสามารถใชได
ตลอดเวลา นําระบบ E-inspection และเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทําระบบฐานขอมูลเร่ืองราวรองทุกข / 
รองเรียน (Database) ตลอดจนการดําเนินการประชาสัมพันธในเชิงรุกเพื่อใหสังคมและประชาชนทั่วไปได
ทราบบทบาทและผลการดําเนินการ และปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหหัวหนาผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการวินิจฉัยส่ังการเรื่องราวรองทุกข
ของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือที่สงมาพรอมนี้ 
                 

                จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกันตอไปดวย 
 
                                                                                      
                                                                                     พงศโพยม   วาศภตูิ 
                                                                                (นายพงศโพยม   วาศภูติ) 
                                                                                ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
                                                                  

 - ๑๕ - 



 (สําเนา) 
 

 
ที่  มท ๐๒๑๙/ว ๓๔๙          กระทรวงมหาดไทย 
             ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                         ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๐ 
 

เร่ือง แนวทางการดําเนนิการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวดั 
 

อางถึง  ๑. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๙๐๔๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
            ๒. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๐๑ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ 
 

                         ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการเพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัด โดยมีเปาหมายเพื่อใหประเทศชาติมีความมั่นคง สังคมและประชาชน 
รมเย็นเปนสุข ซ่ึงการดําเนินการนโยบายดังกลาวไดกําหนดใหงาน “ ศูนยดํารงธรรม” เปนกลไกหนึ่งที่จะชวย
สนับสนุนนโยบายใหบรรลุวัตถุประสงค นั้น 
  

                         เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้น
อยางกวางขวาง รวมถึงปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน และฟนฟูระบบคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการแผนดิน ตลอดจนเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดใหพรอมรับตอการ
เปนกลไกการขับเคลื่อน ใหเกิดผลในการปฏิบัติอยางสมบรูณจึงใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
                         ๑. ใหผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญในเรื่องรองทุกข/รองเรียน โดยมอบหมายใหสํานักงาน
จังหวัดรับผิดชอบงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด และใหรองผูวาราชการจังหวัดที่รับผิดชอบสายงานดานปกครอง 
เปนผูรับผิดชอบกํากับ ดูแล ศูนยดํารงธรรมจังหวัดอยางชัดเจนและอยางเปนระบบครบวงจร 
                         ๒. ปรับปรุงชองทางการรับเรื่องรองทุกข / รองเรียน ที่เปดใหบริการประชาชนเพื่อรับเรื่องราว
รองทุกข /รองเรียน ไมวาจะผานทางระบบอิเล็กทม.รอนิกสของจังหวัด เชน เว็บไซตของจังหวัด ของ
กระทรวงมหาดไทย ( www.mahadthai.com ) หรือของรัฐบาล รวมทั้งศูนยบริการขอมูลขาวสารและรับเรื่องราว
รองทุกข / รองเรียน ผานระบบ Call Center หมายเลขโทรศัพท 1567 จะตองมีการมอบหมายใหเจาหนาที่
รับผิดชอบ ดูแล รักษาระบบใหใชการไดตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนใหมีการอบรม พัฒนา 
ฝกฝนบุคลากร ผูรับผิดชอบสับเปลี่ยนหมุนเวียนใชเครื่องมือตามชองทางดังกลาวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
 

                                                                                                                                   / ๓ ใหศูนยดํารงธรรม... 
 
 - ๑๖ - 



-๒- 
 
                         ๓. ใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเร่ืองราวรองทุกข (Database) และระบบ E-inspection เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ระบบรับเรื่องรองทุกข / รองเรียน ระบบติดตามงาน ระบบการสืบคนขอมูล การจัดเก็บที่เปนระบบใหสามารถ
ตอบสนองการแกไขปญหาการรองเรียนของประชาชนได 
                         ๔. ใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดดําเนินการประชาสัมพันธในเชิงรุก เพื่อใหสังคมและประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบบทบาทและผลการดําเนินงานอยางกวางขวาง โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดทําประชาสัมพันธทางสื่อโฆษณา ปายประชาสัมพันธและกิจกรรมสนับสนุนใน
รูปแบบอื่นๆ 
 

                          จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ทั้งนี้จะไดมอบหมายใหผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดตอไป 
 
                                                                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                         อารีย   วงศอารยะ 
                                                                                    (นายอารีย   วงศอารยะ) 
                                                                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๕ , ๕๐๙๙๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ๑๗ - 



(สําเนา) 
 

 
 
 

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๖๑๒/๒๕๔๕ 

เร่ือง การจัดตัง้ศูนยดํารงธรรม 
----------------- 

                    ตามที่ไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๔๕ แบงสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
ออกเปน ๑๒ สวนราชการ นั้น 
            

                    เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย ไดมีนโยบายในการบริหารราชการเพื่อเสริมสรางสังคมไทยใหเกิด 
“บานเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม” โดยการปรับปรุงคุณธรรมใหปฏิบัติงานใหกวางขวางและทํางานในเชิงรุกมากขึ้น 
 

                    เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยตอสภาพงานในปจจุบัน  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕) พ .ศ .  ๒๕๔๕  ใหจัดตั้งศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยขึ้น โดยมีฐานะเปนหนวยงานเทียบเทาระดับกองภายในสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขตลอด ๒๔ ช่ัวโมง วิเคราะห ติดตาม ประสานและประเมินผล
การทํางาน สงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี รวมทั้งการปฏิบัติการในพื้นที่กรณีมีเร่ืองสําคัญเรงดวนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดดวยความรวดเร็ว โดยมีการจัดโครงสราง การแบงสวนงานภายใน 
ปรากฏตามผนวกแนบทายคําสั่งนี้ 
 

                   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

                                                               
                                          ส่ัง ณ วนัที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

 

                                                                                       เสริมศักดิ์   พงษพานิช 
                                                                                  (นายเสริมศักดิ์   พงษพานิช) 
                                                                                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
 
 
 - ๑๘ - 



(สําเนา) 
 
 
ที่  มท ๐๒๑๙/ว ๑๖๘๒   กระทรวงมหาดไทย 
         ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                      ๒  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 
 

เร่ือง  โปรมแกรมการจัดการระบบฐานขอมูลรองเรียน/รองทุกข 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวดั 
 

อางถึง  ๑.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๐๑ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ 
            ๒.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๒๒๙๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. แผนโปรมแกรมฐานขอมูลเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  จํานวน ๑ แผน 
                         ๒. คูมือการติดตั้งและการใชงานโปรแกรมฐานขอมูลเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  จํานวน ๑ เลม 
                         ๓. แบบรายงานผลการดําเนินงาน (แบบ ศดธ. ๐๑/๒)  จํานวน ๑ แผน 
 

                         ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดแจงใหทุกจังหวัดพิจารณานําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือ
ในการจัดทําระบบฐานขอมูลเร่ืองราวรองทุกข (Database) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบขอมูลรับ
เร่ืองรองเรียน/รองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัด ในการตอบสนองความตองการและแกไขปญหาการรองเรียนของ
ประชาชน นั้น 
                        

                         เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยไดจัดสง
โปรแกรมการจัดการระบบฐานขอมูลเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนและคูมือการใชงานมาเพื่อใหจังหวัดดําเนินการติดตั้ง 
และใชประโยชนในการจัดทําเปนระบบฐานขอมูลเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัด และแจงอําเภอ/  
กิ่งอําเภอ ดําเนินการติดตั้งและใชประโยชนสําหรับศูนยดํารงธรรมอําเภอ/กิ่งอําเภอ ใหมีความสมบรูณครบถวนโดยได
ปรับเพิ่มกลุมเรื่องและประเด็นปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากเดิม ๕ กลุมเรื่อง ๒๐ ประเด็นปญหา เปน ๖ กลุมเรื่อง 
๓๐ ประเด็นปญหาและขอใหเร่ิมใชโปรแกรมฐานขอมูลเร่ืองรองเรียน/รองทุกขและรายงานผลการดําเนินงานของศูนย
ดํารงธรรมตามแบบที่กําหนด ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป รายละเอียดตามที่สงมาพรอมนี้ 
 

 

                         จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการโดยดวนตอไป 

 

                                                                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                         สุจริต   ปจฉิมนันท 
                                                                                    (นายสุจริต   ปจฉิมนันท) 
                  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๕ , มท ๕๐๙๙๑-๕ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘ ,มท ๕๐๒๖๔ 
                                                - ๑๙ - 



(สําเนา) 
 
 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๖๘๗       กระทรวงมหาดไทย 
         ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                     ๒๗  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๙ 
 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎกีาขอพระราชทานพระมหากรุณา 
 

เรียน หวัหนาสวนราชการระดับกรมในสงักัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวดัทุกจังหวดั 
 

อางถึง  ๑.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๒๓๖ ลงวนัที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๔๗ 
            ๒.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๑๙๓ ลงวนัที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
 

                          ตามหนังสือที่อางถึง แจงใหจังหวัดทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพิจารณาพระราชทาน
ความเปนธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห ซ่ึงสํานักราชเลขาธิการใหจังหวัดพิจารณาใน
ประเด็นวา ผูทูลเกลาฯถวายฎีกา เปนผูสมควรจะไดรับความชวยเหลือหรือไม และจังหวัดมีแผนงานที่จะ
ดําเนินการในเรื่องที่มีผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกาอยูแลวหรือไม นั้น 
 

                          สํานักราชเลขาธิการ ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิจารณาฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาตางๆ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ ณ สํานักราชเลขาธิการ 
โดยมีผลการประชุมสรุปไดวา 
                           ๑ .  เนื่ อ งจ ากที่ ผ านมาการพิ จ ารณาฎี ก าขอพระราชทานพระมหากรุณาต า งๆ  ที่                    
สํานักราชเลขาธิการสอบถามไปยังจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลลาชา ที่ประชุมจึงมีมติให
ลดประเด็นในการรายงานขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาฎีกาใหเหลือเพียงประเด็นเดียว คือ ผูทูลเกลาฯ     
ถวายฎีกา เปนผูที่สมควรไดรับความชวยเหลือหรือไม เชน มีตัวตนจริง ไดรับความเดือดรอนจริง ไมไดมี
ผลประโยชนแอบแฝง 
                           ๒. ใหจังหวัดตอบเรื่องฎีกามายังสํานักราชเลขาธิการ ภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ สํานักราชเลขาธิการ
จะไดรวบรวมทําเปนบัญชีฎีกาทั้งหมด และสงใหกระทรวงมหาดไทยติดตามเรื่องตอไป 
                           ๓. ใหจังหวัดติดตามผลความกาวหนาของฎีกาที่ทรงรับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และรายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการพรอมภาพถายไปยังสํานักราชเลขาธิการ
ทุกไตรมาส (๓ เดือน) จนกวาโครงการจะเสร็จสมบรูณ โดยสํานักราชเลขาธิการจะรวบรวมบัญชีฎีกาที่ทรงรับ
ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหกระทรวงมหาดไทยเรงรัด ติดตาม รายงานผลจากจังหวัดตอไป 
 
 

/ จึงเรียนมาเพือ่...   
 
                             - ๒๐ - 



-๒- 
 
                             จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของอยางเครงครัดตอไป ทั้งนี้ ใหสวน
ราชการถือเปนหลักการวา การขอพระราชทานความเปนธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห 
ใหถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองพิจารณาดําเนินการแจงขอมูลใหสํานักราชเลขาธิการทราบภายในกําหนด หาก
สวนราชการใดไมสามารถดําเนินการภายในกําหนดได ใหแจงอุปสรรค ขอขัดของใหสํานักราชเลขาธิการ   
ทราบภายในกําหนดดวย 
 
                                                                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                      สุรพล   กาญจนะจิตรา 
                                                                                 (นายสรุพล   กาญจนะจิตรา)  
                                                  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน       
                                                                                   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
สํานักงานปลดักระทรวงฯ 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. / โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๒๘๙๓ (มท) ๕๐๔๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
                                                                   
                        

 - ๒๑ - 



(สําเนา) 
 

 
ที่  มท ๐๒๑๙/ว ๓๔๙       กระทรวงมหาดไทย 
         ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                      ๑๐  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๙ 
 

เร่ือง การเรงรัดติดตามเรื่องรองเรียนผานตูนายกฯ ทักษณิ ที่อยูระหวางดําเนินการของจังหวดั 
 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวดั 
 

อางถึง  ๑.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๒๒๙๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
            ๒.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๔ ลงวนัที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  ตารางสรุปรายงานผลการดาํเนินการรับเรือ่งรองเรียน/รองทุกข ผานตูนายกฯ ทักษณิ 
                        หนาบานพกัผูวาราชการจังหวัด และหนาบานพิษณุโลก จาํแนกตามรายจังหวดั 
 

                         ตามที่ใหทุกจังหวัดรายงานผลการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและการแกไขปญหาผานตู   นายก
ฯ ทักษิณ รับเรื่องรองเรียนของประชาชนทั้งจากหนาบานพักผูวาราชการจังหวัดและหนาบานพิษณุโลก 
กรุงเทพมหานคร ใหทราบและไดนําผลการดําเนินการของจังหวัดตางๆประมวลผลในภาพรวมนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา ๑ ป ๗ เดือน ปรากฏวา มีเร่ืองรองเรียนทั้งสิ้น 
๒๒,๐๕๗ เร่ือง ซ่ึงจังหวัดตางๆสามารถประสานการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนได ๑๔,๓๓๙ เร่ือง คิดเปน    
รอยละ ๖๕ ยังมีเร่ืองที่อยูระหวางดําเนินการ ๗,๕๓๘ เร่ือง คิดเปนรอยละ ๓๕ และขอใหจังหวัดใหความสําคัญ
ที่จะเรงแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว นั้น  
 

                         กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการตอขอรองเรียนที่ประชาชนรองเรียน
ผานตูนายกฯ ทักษิณ รับเรื่องรองเรียนของประชาชนมีการตอบสนองขอรองเรียนอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
และสามารถอํานวยความเปนธรรมใหกับประชาชนไดอยางทันทวงที จึงใหทุกจังหวัดดําเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรงรัดติดตามเรื่องรองเรียนตามแนวทาง ดังนี้ 
                      ๑. แยกแยะและตรวจสอบ ใหจังหวัดคัดแยกและตรวจสอบขอรองเรียนตางๆวาเรื่องรองเรียน     
แตละเรื่องเปนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกลุมประเด็นปญหาใด อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ขอให
สวนราชการนั้นๆเรงประสานการแกไขปญหารวมกับอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณี 
                      ๒. การชี้แจงตอบขอมูลแกผูรองทันทีท่ีตอบได กรณีเร่ืองรองเรียนที่สวนราชการหรือหนวยงาน
สามารถชี้แจงหรือตอบใหผูรองเขาใจได โดยไมตองมีการสอบสวนหรือตรวจสอบขอเท็จจริงขอใหรีบ
ดําเนินการแจงใหผูรองทราบโดยเร็วในทันที 
 

                                                                                                                                /๓. เร่ืองที่เกิน... 
                                                                                
 - ๒๒ - 



-๒- 
 

                      ๓. เร่ืองท่ีเกินความสามารถที่จังหวัดจะดําเนินการได กรณีเร่ืองรองเรียนที่จําเปนตองแกไขโดยสวน
ราชการบริหารสวนกลางหรือเร่ืองที่เกินความสามารถที่จังหวัดจะดําเนินการได ก็ใหขอความรวมมือจากสวน
ราชการในสวนกลางสนับสนุนการแกไขปญหาโดยตรง หรือรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อประสานกับ
สวนราชการดังกลาวตอไป 
                      ๔. แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเรงรัดติดตามผลการดําเนินการ ใหจังหวัดแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานเรงรัดติดตามผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนโดยมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัด
ที่กํากับดูแลสวนราชการที่รับผิดชอบการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเปนประธานเพื่อประชุมพิจารณาเรงรัดการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนที่ยังอยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วจัดเก็บที่เปนระบบ ใหสามารถตอบสนองการ
แกไขปญหาการรองเรียนของประชาชนได 
                      ๕. เปาหมายการดําเนินการ ใหจังหวัดเรงแกไขปญหาเรื่องรองเรียนผานตูนายกฯ ทักษิณทั้งจากหนา
บานพักผูวาราชการจังหวัดและหนาบานพักพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ที่อยูระหวางดําเนินการใหเหลือไมเกิน   
รอยละ ๑๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ โดย 
                           ๕.๑ จังหวัดที่มีเร่ืองรองเรียนที่อยูระหวางดําเนินการไมเกินรอยละ ๑๐ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด 
ขอใหเรงดําเนินการใหลดลงหรือรักษาระดับคุณภาพในการทํางานใหอยูในเปาหมาย 
                           ๕.๒ จังหวัดที่มีเร่ืองรองเรียนที่อยูระหวางดําเนินการเกินรอยละ ๑๐ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด 
ขอใหเรงรัดติดตามเรื่องรองเรียนที่คาง/อยูระหวางดําเนินการใหเหลือไมเกินเปาหมายดังนี้ 
                                    - ภายในเดือนเมษายน ๒๕๔๙ รอยละ ๒๕ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด 
                                    - ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ รอยละ ๑๕ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด 
                                    - ภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ รอยละ ๑๐ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด 
                            กระทรวงมหาดไทยเห็นวา การแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่รองเรียนเปนสวนสําคัญใน
การบําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชนผูเดือดรอน ซ่ึงจักตองตอบสนองตอขอเรียกรองและความตองการดวยความ
รวดเร็วทันทีที่ไดรับ รวมทั้งแจงตอบขอรองเรียนไปยังผูรองโดยตรงดวยวิธีการตางๆทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ อาทิ แจงตอบทางจดหมาย โทรศัพทหรือลงไปพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวผูรองที่บาน หรือดําเนินการพรอม
คาราวานแกจน โดยการเรงรัดดําเนินการในเรื่องดังกลาวกระทรวงมหาดไทยถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับงานนโยบายสําคัญ เชน การดูแลรักษาตนไม การบริหารงบประมาณ การแกไขปญหา
ความยากจน ปญหายาเสพติด เปนอาทิ ฉะนั้น จึงตองการผลสัมฤทธิ์และมีการรายงานตรงเวลาและสม่ําเสมอ 
 

                            จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการโดยดวนตอไป 
 

                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                        สุจริต   ปจฉิมนันท 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ                                       (นายสุจริต   ปจฉิมนันท) 
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย                      ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๕, ๕๐๙๙๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘                                 

- ๒๓ - 



 (สําเนา) 
 
 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓          กระทรวงมหาดไทย 
                ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                       ๔ มกราคม ๒๕๔๙ 
 

เร่ือง แนวทางการดําเนนิการเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษและแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย 
 

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวดั หัวหนาสวนราชการระดบักรม  
         และหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 

                  ดวยสํานักนายกรัฐมนตรี แจงหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข
กลาวโทษและแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศที่ประชาชนยื่น     
คํารองตอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาหรือ
ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและผูรองมีความ
เชื่อมั่นในการดําเนินการของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงเห็นควรใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ และไดกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
                  ๑) ในเบื้องตนใหถือเปนความลับของทางราชการ หากเปนบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่   
ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง 
                  ๒) สงสําเนาเรื่องโดยปกปดชื่อผูรองใหสวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในทางลับ 
                  ๓) ใหสวนราชการและหนวยงานเจาของเรื่องแจงใหผูรองกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให
ทราบในทางลับ หลังจากไดรับเรื่องและภายหลังจากการสืบสวนไมเกิน ๑๕ วัน โดยหากปรากฏวา มีความจริง
อันเปนกรณีความผิดกฎหมายบานเมืองใหดําเนินคดีอาญา และถาปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทาง
วินัยใหดําเนินการสอบสวนหรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปตาม  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน         
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                  ๔) ใหมีการคุมครองผูรองและผูเกี่ยวของ อยาใหตองไดรับภัยหรือความไมชอบธรรมซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการรองเรียน รวมทั้งใหมีการพิจารณาดําเนินการเปนพิเศษเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ของประเทศ/กรณีที่อาจมีผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของผูรอง/กรณีที่อาจเกี่ยวของกับคดีหรือทําให
เปนคดีความไดและกรณีที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 
 
 
 

/ จึงเรียนมา... 
 
 
 - ๒๔ - 



 
-๒- 

 
                    จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ทั้งนี้ หากขาราชการหรือเจาหนาที่ไมปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการดังกลาวใหถือวาละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือประมาทเลินเลอเปน 
เหตุใหราชการเสียหายใหมีการดําเนินการทางวินัยตอไป 
 
                                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                              สุจริต  ปจฉิมนันท 
                                                                                                         (นายสุจริต  ปจฉิมนันท) 
                                                                                                          ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. /โทรสาร ๐ ๒๒๑ ๑๑๓๓ (มท) ๕๐๔๕๘ 
 
 
 
 - ๒๕ - 



(สําเนา) 
 
 
ที่  นร ๐๑๐๔.๓๓/ว ๖๘๑๒      สํานักนายกรัฐมนตรี 
         ทําเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐ 
 

                                                                                        ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  
 

เร่ือง การดําเนนิการเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษและแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย 
 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑   
                          และเอกสารประกอบ จํานวน ๗ แผน 
 

                  ดวยสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยศูนยบริหารประชาชนมีภารกิจในการรับเรื่องราวรองทุกข
ของประชาชนที่ยื่นคํารองตอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
โดยเฉพาะการดําเนินการเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษและแจงเบาะแสการกระทําที่ผิดกฎหมาย ซ่ึงสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงแลวแจงผลใหทราบ 
เพื่อนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรี นําเรียนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอไป 
                   

                  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดเชิญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     
ฝายการเมือง (พลโท ปรีชา วรรณรัตน) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการศูนยบริการประชาชน และ
คณะกรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (คตส.นรม.) บานพิษณุโลก           
รวมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษและแจงเบาะแสการกระทํา
ที่ผิดกฎหมายที่ประชาชนยื่นคํารองตอนายกรัฐมนตรี และมีบัญชาใหมีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินการ รวมทั้งกําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหดําเนินการดวยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ 
เพื่อใหความคุมครองผูรองและผูที่เกี่ยวของ มิใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรมจากการรองทุกขกลาวโทษ
และแจงเบาะแสการกระทําที่ผิดกฎหมายดังกลาว 
                  

                  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการเร่ืองราวรองทุกข
กลาวโทษและแจงเบาะแสการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศที่ประชาชนยื่น    
คํารองตอนายกรัฐมนตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผูรองมีความเชื่อมั่นในการดําเนินการของสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงเห็นควรใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดวยและกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
 
 

/ ๑ ในเบื้องตน... 
 

- ๒๖ - 



-๒- 
 
                  ๑. ในเบื้องตนใหถือเปนความลับของทางราชการ หากเปนบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่
ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจงตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน 
                  ๒. สงสําเนาเรื่องโดยปกปดชื่อผูรองใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในทางลับ 
                  ๓ .  ขอใหสวนราชการและหนวยงานเจาของเรื ่องแจงใหผู ร องกับสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีทราบในทางลับ หลังจากไดรับเรื ่องและภายหลังจากสืบสวนไมเกิน  ๑๕ วัน  โดยหาก
ปรากฏวา มีความจริงอันเปนกรณีความผิดกฎหมายบานเมืองใหดําเนินคดีอาญา และถาปรากฏมีมูลความ
จริงเปนกรณีความผิดทางวินัยใหดําเนินการสอบสวนหรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
                  ๔. ใหมีการคุมครองผูรองและผูที่เกี่ยวของ อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรมซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น โดยประสานขอความรวมมือใหสวนราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติอยางเครงครัด รวมทั้งใหมีการพิจารณาดําเนินการเปนกรณีพิเศษเฉพาะ
เร่ือง ดังนี้ 
                        ๔.๑ กรณีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ 
                                เห็นควรสงเรื่องใหสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาดําเนินการตอไป 
                        ๔.๒ กรณีที่อาจมีผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของผูรอง 
                                เห็นควรสรุปสาระสําคัญตามคํารองเฉพาะที่หนวยงานเจาของเรื่องจะนําไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปไดโดยไมนําสงเอกสารคํารองตนฉบับ รวมทั้งหากมีความจําเปนเห็นควรประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการคุมครองผูรองเปนพิเศษรายกรณีดวย ทั้งนี้ หากหนวยงานเจาของเรื่อง
ประสานรองขอทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพิจารณาเปนรายกรณี 
                         ๔.๓ กรณีที่อาจเกี่ยวของกับคดีหรือทําใหเปนคดีความได 
                                 เห็นควรแจงรายละเอียดเฉพาะที่หนวยงานเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปได โดยอาจมีการปกปดขอความตามคํารองบางสวนดวยก็ได ทั้งนี้ หากหนวยงานเจาของ
เร่ืองประสานรองขอทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพิจารณาเปนรายกรณี 
                         ๔.๔ กรณีที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐ 
                                 เห็นควรสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการที่สูงหรือเหนือกวาสวนราชการตนสังกัดของ
ผูถูกรอง  และสงเรื ่องใหสวนราชการหรือหนวยงานที ่มีอํานาจหนาที ่ในการสืบสวนหรือสอบสวน       
เร่ืองรองเรียนของสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนการเฉพาะดวย 
 

 
 
 
 

/ ทั้งนี้ หาก... 
                                        
 - ๒๗ - 



 
-๓- 

 
                         ทั้งนี้ หากราชการหรือเจาหนาที่ไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการดังกลาว 
ใหถือวาละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหขาราชการเสียหาย เห็นควรใหมีการดําเนินการ
ทางวินัย 
    

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอใหถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวดวย จักขอบคุณอยางยิ่ง 
  
                                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                         รองพล  เจริญพันธุ 
                                                                                    (นายรองพล  เจริญพันธุ) 
                                                                                   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ศูนยบริการประชาชน E-msil : psc@opm.go.th 
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๙๔-๖ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑-๔๓๕๘ 
ประสานงานนายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร 

 
 

- ๒๘ - 



(สําเนา) 
 
 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๑๙๓   กระทรวงมหาดไทย 
   ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
  

                                                                                      ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎกีาขอพระราชทานพระมหากรุณา 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวดั 
 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๒๓๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๕.๑/๙๑๘๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
                           จํานวน ๑ แผน 
 

                      ตามหนังสือที่อางถึง แจงใหจังหวัดทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๔๐ เกี่ยวกับการขอพระราชทานความเปนธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหโดยมีสาระสําคัญ
สรุปไดวา ใหสวนราชการถือเปนหลักการวา ในการขอพระราชทานความเปนธรรมและการขอพระราชทานพระบรม
ราชานุเคราะห เปนเรื่องที่สําคัญที่จะตองพิจารณาดําเนินการหรือหาขอยุติใหไดโดยเร็ว เพื่อเปนการลดพระราชภาระ
และเปนการแกไขปญหาความทุกขยาก ความเดือดรอนของประชาชน นั้น 
 

                      บัดนี้ สํานักราชเลขาธิการ ไดกําหนดประเด็นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการขอพระราชทานความ     
เปนธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห โดยขอใหพิจารณาในประเด็น ดังนี้  
                       ๑. ผูทูลเกลาถวายฎีกา เปนผูสมควรจะไดรับความชวยเหลือหรือไม เชน เปนผูไดรับความเดือดรอนจริง 
ไมมีผลประโยชนอ่ืนแอบแฝง เปนตน 
                       ๒. จังหวัดมีแผนงานที่จะดําเนินการในเรื่องที่มีผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกาอยูแลวหรือไม หากจังหวัดมี
แผนงานรองรับอยูแลว สํานักราชเลขาธิการจักไดไมดําเนินการซ้ําซอนในเรื่องดังกลาว รายละเอียดปรากฏตาม        
ส่ิงที่สงมาดวย 
 

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

                                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                         ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ 
                                                                                   (นายชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ)  
             รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 
      ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ                       
 กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข                      
โทร. / โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ (มท) ๕๐๔๕๔      
 - ๒๙ - 



(สําเนา) 
 
 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๓๗๖      กระทรวงมหาดไทย 
         ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                      ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
 

เร่ือง  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องรองเรียน 
          กลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 
 

เรียน  หัวหนาสวนราชการระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และผูวาราชการจังหวัด   
           ทุกจังหวัด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑.   สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม    
๒๕๔๑ 

๒. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ     
      ๒๕๔๒ 

 

                      ดวยสํานักงาน ก.พ. แจงวา นายกรัฐมนตรีไดส่ังการใหแจงใหสวนราชการถือปฏิบัติตาม           
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ เร่ือง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียน
กลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัยและ                  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เร่ือง มาตรการใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอทางราชการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 
 

                      กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว เพื่อใหการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองดังกลาวทั้งสองฉบับ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการ
สอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย ใหสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดและ
จังหวัดถือปฏิบัติดังนี้ 
                     ๑. เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราวกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือเปนความลับทางราชการ 
หากเปนบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจงตลอกจนชี้พยานบุคคล
แนนอนเทานั้น 
                     ๒. สงสําเนาเรื่องราวกลาวโทษขาราชการโดยปกปดชื่อผูรอง หรือสําเนาบัตรสนเทหให
ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงมากนอยเพียงใดหรือไม ถาเห็นวากรณี
ไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ทั้งนี้ ใหรีบดําเนินการใหเสร็จโดยเร็วแลวรายงานให
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องราวทราบ 

 
       / ๓. ใหผูบังคบั... 
 

- ๓๐ - 



                                                                                  -๒-  
 
                      ๓. ใหผูบังคับบัญชาที่เปนผูไดรับเรื่องราวกลาวโทษขาราชการ แจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับ
หลังจากที่ไดรับเรื่องราวรองทุกขและภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 
                      ๔. ถาปรากฏวา มีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมืองใหดําเนินคดีทางอาญา ถา
ปรากฏวามีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดําเนินการสอบสวนหรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                      ๕. ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลที่ใหขอมูลใน
การสืบสวนสอบสวนอยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการรองเรียนการเปนพยาน
หรือการใหขอมูลนั้น 
                      ๖. ในการดําเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาขอเท็จจริง หากเจาหนาที่ผูสืบสวน
ในทางลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น
จากการกระทําในหนาที่ แมมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหนวยงานตองรับผิดชดใช  
คาสินไหมทดแทนแกผู เสียหายตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่          
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

                     ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรียังไดวางมาตรการใหผูบังคับบัญชาใหความคุมครองและใหความเปนธรรม   
แกขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางการไมวาจะเปนการใหขอมูล การใหถอยคําหรือการสงเอกสาร
หลักฐานที่จะไมถูกกลั่นแกลง ตามในหนังสือฯ ส่ิงที่สงมาดวย ๒. 
 

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 
                                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                           ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ 
                                                                        (นายชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ) 
                                                                  รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. / โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓ 
 
 
 
 
 - ๓๑ - 



(สําเนา) 
 
 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๒๓๖      กระทรวงมหาดไทย 
         ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                       ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ 
 

เร่ือง  การขอพระราชทานความเปนธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห 
 

เรียน  หัวหนาสวนราชการระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
           และหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน ในสังกัด สป. 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑.  สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ 
                          ๒. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๑๘๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ 
 

                      ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงวา ตามที่ไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๔๐ เห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเกี่ยวกับการขอพระราชทานความเปนธรรมและการ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห โดยมีสาระสําคัญสรุปไดวา ใหสวนราชการถือเปนหลักการวาการขอ
พระราชทานความเปนธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหเปนเรื่องสําคัญที่จะตองพิจารณา
ดําเนินการหรือหาขอยุติใหไดโดยเร็ว เพื่อเปนการลดพระราชภาระและเปนการแกไขปญหาความทุกขยากความ
เดือดรอนของประชาชนในเรื่องดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 
         

                     กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานความเปน
ธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหเร่ืองตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตาม  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงใหสวนราชการ/หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดและจังหวัดถือปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ดังนี้ 
                      ๑. กรณีสวนราชการไดรับเรื่องการขอพระราชทานความเปนธรรมหรือการขอพระราชทาน          
พระบรมราชานุเคราะหจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอใหสวนราชการพิจารณาเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาในนําการกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทราบภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ตามนัยมาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                      ๒. หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการพิจารณาแกไขปญหาหรือหาขอยุติเพื่อนําเสนอขอมูลหรือ
ขอคิดเห็นใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑. ขอใหสวนราชการชี้แจงถึง
สาเหตุที่ไมสามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาววามาจาดเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ 
 
                                                                              
                                                                                                                                                                  / ๑) การขอพระราชทาน... 

 
- ๓๒ - 



-๒- 
 

 ๑) การขอพระราชทานความเปนธรรมหรือการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหดังกลาว 
จัดเปนงานซึ่งสวนราชการไดมีประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไปแลว 
แตมีอุปสรรคขอขัดของที่ยังไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดและขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการแกไขอุปสรรคขอขัดของอยางไร จะดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาใด หรือ 

 ๒) การขอพระราชทานความเปนธรรม หรือการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหดังกลาว เปน
งานซึ่งสวนราชการมิไดมีการประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป และยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จอันเนื่องมาจากอุปสรรคขอขัดของใด และจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาใด หรือ 

๓) เหตุอ่ืน  ๆ
                             โดยจะตองดําเนินการภายในกําหนด ๑๕ วัน หลังจากที่ไดรับเรื่องจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นับ
ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                     ๓. หลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ ๒. แลวขอใหสวนราชการนั้นแจงผลการพิจารณาดําเนินการใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ และหากพนระยะเวลาที่กําหนดแลวแตเร่ืองดังกลาวยังไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ได ใหสวนราชการนั้นแจงผลการพิจารณาใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะทุก ๓๐ วัน จนกวาจะ
ดําเนินการไดแลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลรายงานผลความคืบหนาใหสํานักราชเลขาธกิารและผูเกี่ยวของทราบ 
                     ๔. ในการดําเนินการแกไขปญหาหรือหาขอยุติ เพื่อเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็นใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี แจงสํานักราชเลขาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลพระมหากรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทในเรื่อง
ดังกลาว ควรดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วซ่ึงไมควรใชเวลาเกิน ๑ ป ยกเวนเรื่องที่ตองใชเวลานาน เชน คดีที่ตองรอฟง
ผลคําพิพากษาศาลถึงที่สุด 
                     ๕. หากสวนราชการไมสามารถดําเนินการในเรื่องใด ขอใหแจงอุปสรรคขอขัดของใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทราบแตเนิ่นๆไมควรปลอยใหลวงเลยเปนเวลานาน ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเสนอ 
กพร. พิจารณากําหนดระยะเวลาใหแกสวนราชการรับไปปฏิบัติตามนัยมาตรา ๓๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อมิใหผูขอพระราชทานความเปนธรรมหรือการขอ
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะหตองรอนานเกินควร 
 

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในเรื่องดังกลาวตอไป 
 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                             ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ 
                                                                        (นายชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ)  
                                                         รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ                    
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข                      
โทร. / โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ (มท) ๕๐๔๕๔      
 - ๓๓ - 



(สําเนา) 
 
 
ที่  นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๘   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
         ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

                                                                                         ๑๗  กันยายน  ๒๕๔๗  
 

เร่ือง  ขอใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเครงครัด 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

                     ดวย พลตํารวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหพิจารณาสั่งการตามกฎหมายกรณีผูบังคับบัญชา
ไมพิจารณาโทษเจาหนาที่ของรัฐตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดทางวินัยภายใน   
๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่องตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปติดตามผลการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวและ
รายงานผลใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบแลว นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังไดส่ังการใหหนวยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเครงครัดดวย 
 

                      คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ รับทราบและเห็นชอบใหกําชับสวนราชการ
ตางๆ ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเครงครัด เพื่อปราบปรามเจาหนาที่ของรัฐผูทุจริตและ
สนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตโดยยึดถือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอไดแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย   
 
                                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                       บวรศักดิ์  อุรรรณโณ 
                                                                                  (นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 
                                                                                    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๓๓๒-๓ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕ 
 
 - ๓๔ - 



                                                                               (สําเนา)  

 

ดวนมาก 

ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๐๓๒ 

 

  

 
 

 
         กระทรวงมหาดไทย        
        ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐                 

                                                                                      ๘ กันยายน ๒๕๔๗ 
 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินการ/การเรงรัดติดตามผลการดําเนินการและการแจงเตือน 
         เร่ืองรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน  หัวหนาสวนราชการระดับกรม และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๙๐๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
 

                       ตามหนังสือที่อางถึง ปรากฏวาไดมีปญหาในการดําเนินงานเรื่องการรองทุกข/รองเรียนตามการ
ส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหลายประการ  ซ่ึงไดพิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวแลวจึงให             
สวนราชการและจังหวัด ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                       ๑. กรณีการรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 
                           ปญหาที่พบ หลายหนวยงาน/จังหวัด ใหหนวยงานในสังกัดหรือแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบขอเท็จจริง แตหนวยงาน/จังหวัด ไมเสนอความเห็นประกอบเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเปนเพียง
การรวบรวมเอกสารสงไปเทานั้น และหลายแหงจะใชหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อในการสงเอกสารนั้นๆ 
                            ขอเสนอใหปฏิบัติ  ใหหนวยงาน/จังหวัด  เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาไปยัง
กระทรวงมหาดไทยทุกครั้ง และควรใชหนังสือภายนอกหรือบันทึกขอความแทนการใชหนังสือประทับตรา 
                       ๒. กรณีการเรงรัดติดตามผลเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
                            ปญหาที่พบ สวนราชการ/จังหวัด ไมรายงานผลการดําเนินงานตามกําหนดเวลา 
                            ขอเสนอใหปฏิบัติ ใหสวนราชการ/จังหวัด เรงรัดดําเนินการ หากไมแลวเสร็จภายในกําหนด
ขอใหรายงานความคืบหนาใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 
                       ๓. กรณีการเตือนใหรายงานผลการดําเนินงาน 
                            ปญหาที่พบ บางสวนราชการ/จังหวัด ไมสนใจกับการเตือนใหรายงานผลการดําเนินการ    
(บางจังหวัดเตือนถึง ๖ คร้ัง) 
 
 
                          

                                                                                                                                           / ขอเสนอ... 
 
 
 - ๓๕- 



-๒- 
 

                           ขอเสนอใหปฏิบัติ ใหสวนราชการ/จังหวัด เรงรัดดําเนินการในเรื่องที่มีการเตือนเปนพิเศษ แต
การแจงเตือนนั้นจะพิจารณาถึงความยากงายของเรื่องที่จะดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาดวย หากปรากฏ
วาเปนเรื่องปกติธรรมดา ซ่ึงเจาหนาที่สามารถดําเนินการไดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวแตไมดําเนินการให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาดังควรหรือไมรายงานผลการดําเนินการใหทราบ หรือไมไดช้ีแจงเหตุขัดของใหทราบ 
และไดมีการแจงเตือนถึง ๓ คร้ัง หนวยงาน/จังหวัดควรจะพิจารณาสมรรถภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องราว
รองทุกข/รองเรียน ตามควรแกกรณีดวย 
 

                      อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยทราบดีวาในขณะนี้เร่ืองราวการรองทุกข/รองเรียนมีเปนจํานวนมากเปน
ภาระของสวนราชการและจังหวัด แตเนื่องจากเปนกรณีความเดือดรอนของประชาชนและเปนนโยบายที่สําคัญ
ของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล) 
ดังนั้น จึงขอใหทุกสวนราชการและจังหวัดใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนกรณีพิเศษ สําหรับจังหวัดใหตั้ง        
คณะกลุมปฏิบัติงาน (Taskforce) จากหลายๆ หนวยงานขึ้นมารับผิดชอบเปนการเฉพาะ ตามหนังสือที่อางถึงก็
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได 
 

                      จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                            

                                                                             ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ 
                                                                          (นายชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ) 
                                                                  รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                          ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                                                             
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. / โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๓๖ - 



                                                                               (สําเนา)    

 

ดวนมาก 

ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๙๐๔ 

 

  

 
 
 
         กระทรวงมหาดไทย 
        ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐                 

                                                                                                

                                                                                       ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
 

เร่ือง  การดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน ในระดบัจังหวัด 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวดั 
 

                       ดวยปจจุบันการรองทุกข/รองเรียน ของจังหวัดมีหลายชองทาง นอกจากจะรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียนจากกระทรวงมหาดไทยไปดําเนินการแลว ยังตองรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนในลักษณะเดียวกันจาก
กระทรวง ทบวง กรมและองคกรอิสระอื่น ซ่ึงมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายหลายหนวยงาน อาทิเชน 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
รัฐสภา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ฯลฯ 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงใหจังหวัดจัดตั้งตูรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ไวที่บริเวณจวนผูวาราชการ
จังหวัด จากกรณีดังกลาว ทําใหปริมาณการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน มีจํานวนมาก ขณะเดียวกันอัตรากําลัง
ของผูปฏิบัติงานรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ของจังหวัดมีจํากัดและตองรับผิดชอบงานดานอื่นดวย แตในทาง
นโยบายของรัฐบาลกลับใหความสําคัญกับการรองทุกข/รองเรียน เพื่อเปนการบําบัดทุกข บํารุงสุขใหประชาชน
เปนเรื่องเรงดวน ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาเกี่ยวกับการรองทุกข/รองเรียน ที่มีปริมาณมากเปนการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาเรื่องดังกลาวใหกับประชาชน จึงใหจังหวัดพิจารณาการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของจังหวัดแบบบูรณาการดังนี้ 
                         ๑. ใหผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญในเรื่องรองทุกข/รองเรียน โดยมอบหมายใหรองผูวา
ราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เปนระบบครบวงจร คือ รับผิดชอบงานรองทุกข/
รองเรียน ทั้งงานศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย งานตูรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน (ตูนายกฯ ทักษิณ) 
และงานจากสวนราชการ/หนวยงานของรัฐอื่นๆ 
                         ๒. การรองทุกข/รองเรียน ในระดับจังหวัดซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงานตางๆในจังหวัดหลาย
หนวยงาน และในกรณีที่จังหวัดเห็นวาปริมาณงานการรองทุกข/รองเรียนของจังหวัดมีปริมาณมากและมี
อัตรากําลังของจังหวัดมีไมเพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองทุกข/รองเรียนก็ใหจังหวัดพิจารณาบูรณาการ
เจาหนาที่จากสวนราชการ/หนวยงานของรัฐอื่น โดยแตงตั้งเจาหนาที่จากสวนราชการ/หนวยงานดังกลาวเขารวม
ปฏิบัติงานในลักษณะกลุมปฏิบัติ (Taskforce) และมอบหมายใหรับผิดชอบเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน เปนการ
เฉพาะก็สามารถจะแกไขปญหาเรื่องดังกลาวที่เกิดขึ้นได 
                                                                                                                                           / ๓. กรณีของการ... 
 
 

- ๓๗ - 



                                                                                   -๒-  
 
                         ๓. กรณีของการรองทุกข/รองเรียน ซ่ึงตองใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงนานในขณะที่ผูรอง
จะไมทราบวา จังหวัดกําลังดําเนินการเรื่องทุกข/รองเรียนดังกลาวอยางตอเนื่องก็จะนําเรื่องดังกลาวไปรองทุกข/
รองเรียนยังหนวยงานอื่นหรือหนวยงานเหนือข้ึนไปอีก หรืออาจนําไปสูการรองทุกข/รองเรียนกลาวหาผูวาราชการ
จังหวัด/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวาละเลยหรือเพิกเฉยไมปฏิบัติหนาที่กรณีดังกลาว ดังนั้น จึงควรมอบหมายใหกลุม
ปฏิบัติงาน (Taskforce) ดังกลาว วางระบบการปฏิบัติงานและแจงผลความคืบหนาเรื่องรองทุกข/รองเรียน ใหผูรอง 
หนวยงานที่เกี่ยวของและกระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะดวย 
 

                         จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป  
 
                                                                             
                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
                                                                            

                                                                          เสริมศักดิ์  พงษพานิช 
                                                                      (นายเสริมศักดิ์  พงษพานิช) 
                                                                         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. / โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓ 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 

 

 - ๓๘ - 



                (สําเนา) 
 

 

 
ที่  มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๖๘๗   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       

                                                                                     ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๗ 

เร่ือง  การประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๙๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗    
                          จํานวน ๑ ชุด 

  ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗         
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามที่สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอ โดยใหถือปฏิบัติวา เมื่อไดรับ
หนังสือหรือไดรับการติดตอจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หรือสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
เพื่อให ช้ีแจงขอเท็จจริง  หรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบพิจารณาเรื่องรองเรียนแลว  เจาหนาที่                
ของหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานใหหัวหนาหนวยงานทราบโดยเร็ว และใหหัวหนาหนวยงานสั่งการ เรงรัด
และติดตามใหรีบชี้แจงหรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาโดยเร็ว             
เพื่อที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะไดพิจารณาวินิจฉัยคํารองเรียนเพื่อแกไขทุกขรอนใหแกประชาชน
โดยเร็วตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามนโยบายของรัฐบาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

                                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
              ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ 
         (นายชยัฤกษ  ดิษฐอํานาจ) 
                       รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

สํานักงานปลัดกระทรวง 

กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ 

 

 
- ๓๙ - 



                (สําเนา)  
 

 

 
ที่  นร ๐๕๐๓/ว ๙๘   

                                                 
 
 
              สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
              ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

                                                                                        ๒๙  เมษายน  ๒๕๔๗ 

เร่ือง  การประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน 
เรียน  เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. สําเนาหนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ที่ ผร ๓๑/๔๘๗๗  
       ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
                          ๒. สําเนาหนังสือสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ดวนที่สุด ที่ ผร ๓๑/๒๑๒๓ 
                                ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ 

  ดวยสํานักงานผูตรวจราชการแผนดินของรัฐสภาเสนอวา เพื่อใหการประสานงานและรวมมือ 
ในการแกไขปญหาทุกขร อนของประชาชนเปนไปโดยเร็ วสมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ                      
แหงราชอาณาจักรไทย จึงขอใหคณะรัฐมนตรีกําหนดแนวปฏิบัติไปยังทุกหนวยงานภายใตบังคับบัญชา           
และกํากับดูแลของรัฐบาล โดยใหถือปฏิบัติวา เมื่อไดรับหนังสือหรือไดรับการติดตอจากผูตรวจราชการแผนดิน
ของรัฐสภาหรือสํานักงานผูตรวจราชการแผนดินของรัฐสภาเพื่อใหช้ีแจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสารหลักฐาน   
เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียนแลว เจาหนาที่ของหนวยงานดังกลาวจะตองรายงานใหหัวหนา
หนวยงานทราบโดยเร็ว และใหหัวหนาหนวยงานสั่งการเรงรัดและติดตามใหรีบชี้แจงหรือสงเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวของไปยังสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาโดยเร็ว เพื่อที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาจะได
พิจารณาวินิจฉัยคํารองเรียนเพื่อแกไขทุกขรอน ใหแกประชาชนโดยเร็วตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามนโยบายของรัฐบาลตอไป ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามที่สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเสนอและใหแจงเวียนใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐทราบ และถือปฏิบัติ
ตอไป 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
            ขอแสดงความนับถือ 
            บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
        (นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 
                                                              เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักนิติธรรม 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๓๐๘-๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ 
 

- ๔๐ - 



                (สําเนา)  
 

 

ดวนที่สุด 
ที่  มท ๐๒๒๗.๕/ว ๓๘๙   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       
                                                                                        ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 

เร่ือง  การดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนรองทุกข 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๒๗  
     พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

  ตามที่ ก ร ะทรว งมหาดไทยได แ จ ง ผลก า รสั มมนาแผนการตรวจร าชก า รของ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๕ รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน (เร่ืองราวรองทุกข) โดยมอบใหผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปนผูรับผิดชอบในการประสาน
กับจังหวัดเพื่อแกไขปญหาและเรงรัดติดตามผลการดําเนินการ เพื่อใหจังหวัดถือปฏิบัติ ความละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ 
  กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวาปญหาความเดือดรอนของประชาชนมีความสําคัญ
ตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะเรื่อง “บําบัดทุกข บํารุงสุข”  ดังนั้น เพื่อใหการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน (เร่ืองราวรองทุกข) ไดรับการปรับปรุงแกไขอยางจริงจังและบังเกิดผลเปนรูปธรรม      
จึงใหจังหวัดดําเนินการดังตอไปนี้ 
  ๑.ตรวจสอบเรื่องราวรองทุกขรองเรียน ที่อยูในความรับผิดชอบของจังหวัด ที่ยังคาง
ดําเนินการและเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จ และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๓๐ วัน     
นับแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
  ๒.เมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑ กระทรวงมหาดไทยจะไดดําเนินการ รวมทั้ง
การติดตามเรง รัดเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขของจังหวัดโดยเครงครัด  ตามแนวทางหนังสือส่ังการ                      
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เร่ือง การติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ 
กล าวคือ  เ ร่ืองใดกํ าหนดวัน เวลาใหจั งหวัดรายงาน  เมื่ อ ถึงกํ าหนดเวลาแลวจั งหวัดไมรายงาน 
กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือเตือนพรอมทั้งประทับตรา “เตือนครั้งที่ ๑” เมื่อครบกําหนดเวลาเตือนครั้งที่ ๑ 
แลว จังหวัดยังไมรายงาน กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือเตือนพรอมประทับตรา “เตือนครั้งที่ ๒” หากมิไดรับ
รายงานตามกําหนดกระทรวงมหาดไทยจะ “เตือนคร้ังที่ ๓” พรอมทั้งใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการทางวินัย         
ผูมีหนาที่กํากับดูแลและผูรับผิดชอบตามควรแกกรณีตอไป 

 
 

- ๔๑ - 



                                                                             -๒-  

  ๓.สําหรับการเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขของจังหวัด 
กระทรวงมหาดไทยไดมอบใหผูตรวจการกระทรวงมหาดไทยประจําเขตรับผิดชอบ ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่  
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ 
       
 
            ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
       ยงยุทธ  วิชัยดษิฐ 
               (นายยงยทุธ  วิชัยดษิฐ) 
               รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
              ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลดักระทรวง 
สํานักตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย 
โทร. /โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ 

   
 
  

        
 
 

 

 - ๔๒ - 



                (สําเนา)  
 

 

 
ที่  มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๔๐   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       
                                                                                        ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๔๔ 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขและกลาวโทษขาราชการ 

เรียน  หัวหนาสวนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด       
           กระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  ๑.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ 
             ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๐๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขและกลาวโทษ
ขาราชการมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด  นั้น 

  เนื่องจากยังมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมิไดปฏิบัติตามหนังสือส่ังการดังกลาว
ขางตนโดยเครงครัด รัฐมนตรีวาการกระทรวงจึงมีบัญชาใหกําชับหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย          
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการดังกลาว และหากพบวาเจาหนาที่เกี่ยวของมิไดปฏิบัติตามก็ใหดําเนินการ       
ทางวินัยตามควรแกกรณี 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

           ขอแสดงความนับถือ 

             ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ 
         (นายชนะศกัดิ์  ยุวบูรณ) 
        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๔ 

 

                                                                                               

 
- ๔๓ - 



                (สําเนา)  
 

 

 
ที่  มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๘   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       
                                                                                        ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๓ 

เร่ือง  การติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  ดวยปรากฏวา การรายงานผลการปฏิบัติราชการหรือการรายงานผลการตรวจและติดตามงาน
ตามแผนการตรวจราชการประจําป ตลอดจนเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังจังหวัด แลวใหรายงาน    
ผลการดําเนินการใหกระทรวงมหาดไทยทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดไดมีการปลอยปละละเลยและไมใสใจ          
ในการปฏิบัติเปนเหตุใหเกิดความลาชาและเกิดความเสียหายแกทางราชการ ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของจังหวัดเปนไปดวยความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
เรงรัดติดตามงานและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ดังนี้ 
  ๑. หนังสือที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามสั่งการไปยังจังหวัด หากเปนเรื่องที่ตองการให
จังหวัดรายงานผลใหกระทรวงมหาดไทยทราบ จะกําหนดวัน เดือน ป ที่ตองการใหจังหวัดรายงานผลให
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกครั้ง 
  ๒ .  หากจังหวัดไมรายงานผลใหกระทรวงมหาดไทยทราบภายในกําหนดตามขอ  ๑ 
กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือเตือนโดยกําหนดวัน เดือน ป ที่จะใหจังหวัดรายงานไปใหกระทรวงมหาดไทย
ทราบ พรอมทั้งประทับตรายาง “เตือนครั้งที่ ๑” ในหนังสือดังกลาวดวย 
  ๓. เมื่อเตือนครั้งที่ ๑ ไปแลว จังหวัดไมรายงานผลใหกระทรวงมหาดไทย ทราบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือเตือนครั้งที่ ๒ โดยกําหนดวัน เดือน ป ที่จะใหจังหวัด
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ พรอมทั้งประทับตรา “เตือนครั้งที่ ๒” ในหนังสือดังกลาวดวย 
 
 
 

 

 

 

 
- ๔๔ - 



                   -๒-  
 

  ๔. เมื่อเตือนครั้งที่ ๒ ไปแลว จังหวัดไมรายงานผลใหกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว ใหเตือนครั้งที่ ๓ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือเรงรัดใหจังหวัดรายงานผลให
กระทรวงมหาดไทยทราบ พรอมทั้งแจงใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับ
มอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหกํากับดูแลเรื่องดังกลาว หัวหนาสํานักงานจังหวัดและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เร่ืองดังกลาวดวย พรอมทั้งกําหนดวัน เดือน ป ที่จะใหจังหวัดรายงานผลเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเตือนไปยัง
จังหวัดพรอมทั้งผลการดําเนินการทางวินัยบุคคลดังกลาวใหกระทรวงมหาดไทยทราบ  กรณีเชนนี้ 
กระทรวงมหาดไทยอาจจะพิจารณาวากลาวตักเตือนผูวาราชการจังหวัดดวย 

  จงึเรียนมาเพื่อทราบและใหผูเกี่ยวของไดทราบดวย 

            ขอแสดงความนับถือ 

              ชนะศักดิ ์ ยุวบูรณ 
         (นายชนะศกัดิ์  ยุวบูรณ) 
         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองกลาง 
โทร. ๒๒๓-๒๒๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๔๕ - 



                 (สําเนา)  

                                                   บนัทึกขอความ 
สวนราชการ  กระทรวงมหาดไทย สํานกังานปลัดกระทรวง โทร. ๒๒๒๔๘๘๒ (มท) ๕๐๓๗๗ 
ท่ี  มท ๐๒๐๓.๕/ว ๒๔๑๘             วันท่ี  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
เร่ือง  กําชับการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
เรียน  หัวหนาสวนราชการระดับกรมและหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย 

  ดวยไดรับแจงจากสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย วาการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนรองทุกขของสวนราชการหรือจังหวัดบางแหงยังเปนไปโดยลาชา ไมสามารถแกไขปญหา        
ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ ทําใหเกิดความเสียหายตอราชการ
และภาพพจนของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งสืบเนื่องจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและ
ผูบังคับบัญชาไมใหความสนใจหรือติดตามตรวจสอบเรื่องอยางจริงจัง ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดมีบัญชาใหสวนราชการในสังกัดแกไขปญหาดังกลาว โดยใหกําชับเจาหนาที่ใหตรวจสอบงานในความ
รับผิดชอบเปนระยะ และเรงรัดการดําเนินการเพื่อสะสางและแกไขปญหางานคางคาอยางจริงจัง และเมื่อมีการ
โยกยายหรือเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ ก็ใหมีการมอบหมายการงานในหนาที่ตามระเบียบที่เกี่ยวของให
ชัดเจน เพื่อใหทราบจํานวนงานคางและเรงรัดดําเนินการตอไป หากมีเจาหนาที่ผูใดละเลยและทําใหงานราชการ
เสียหาย ก็ใหพิจารณาลงโทษทางวินัยสถานหนักโดยเครงครัด 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

 

           ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ 
                   (นายชนะศักดิ์  ยวุบูรณ) 
                   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๔๖ - 



                (สําเนา)  
 

 

 
ที่  มท ๐๒๐๓.๕/ว ๒๔๑๗   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       
                                                                                        ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๒ 

เร่ือง  กําชับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  ดวยไดรับแจงจากสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยวา การดําเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองรองเรียนรองทุกขของสวนราชการหรือจังหวัดบางแหงยังเปนไปโดยลาชา ไมสามารถแกไขปญหา        
ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ ทําใหเกิดความเสียหายตอราชการ
และภาพพจนของกระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและ
ผูบังคับบัญชาไมใหความใสใจหรือติดตามตรวจสอบเรื่องอยางจริงจัง ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    
ไดมีบัญชาใหสวนราชการในสังกัดแกไขปญหาดังกลาว โดยใหกําชับเจาหนาที่ใหตรวจสอบงานในความ
รับผิดชอบเปนระยะและเรงรัดการดําเนินการเพื่อสะสางและแกไขปญหางานคางอยางจริงจัง และเมื่อมีการ
โยกยายหรือเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ ก็ใหมีการมอบหมายการงานในหนาที่ตามระเบียบเกี่ยวของใหชัดเจน 
เพื่อใหทราบจํานวนงานคางและเรงรัดดําเนินการตอไป หากมีเจาหนาที่ผูใดละเลยและทําใหงานราชการเสียหาย 
ก็ใหพิจารณาลงโทษทางวินัยสถานหนักโดยเครงครัด 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

             ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ 

        (นายชนะศกัดิ์  ยุวบูรณ) 
        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองการเจาหนาที่ 
โทรสาร ๒๒๒๔๘๘๒ (มท) ๕๐๓๗๗ 
 

 - ๔๗ - 



                (สําเนา)  
 

 

ดวนมาก 
ที่  มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๐๗   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       
                                                                                        ๒๕  มกราคม  ๒๕๔๒ 

เร่ือง  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราว  
          รองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 

เรียน  หัวหนาสวนราชการระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย                  
           และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  ๑. หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๒๖๓/๒๔๙๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ 
            ๒. หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๑๙๗/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๙๖ 
            ๓. หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๑๔๘/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ 

ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/๑๗๐๘๕  
  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

  ตามหนังสือที่อางถึง คณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ และมีมติยกเลิก
หนังสือดังกลาว จํานวน ๓ ฉบับ และกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัยขึ้นใหม ดังนี้ 
  ๑. เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราวกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือเปนความลับ        
ทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจน    
ช้ีพยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
  ๒ .  สงสํา เนาเรื่องราวกลาวโทษขาราชการโดยปดชื่อผูรองหรือสําเนาบัตรสนเทห                    
ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมี
มูลที่ควร กลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเร่ืองได  ทั้งนี้ ใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวรายงานให
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องราวทราบ 
  ๓. ใหผูบังคับบัญชาที่เปนผูไดรับเรื่องราวฯ แจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับหลังจากที่ไดรับ
เร่ืองราวรองทุกข และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 
  ๔. ถาปรากฏวา มีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมือง ใหดําเนินคดีทางอาญา 
ถาปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดําเนินการสอบสวน หรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
   

 - ๔๘ - 



                   -๒- 

  ๕. ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุมครองผูรองพยานและบุคคลที่ใหขอมูล
ในการสืบสวน สอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการรองเรียน การเปน
พยานหรือการใหขอมูลนั้น 
  ๖. ในการดําเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาขอเท็จจริง หากเจาหนาที่ผูสืบสวน
ในทางลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น   
จากการกระทําในหนาที่แมมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงานตองรับผิดชดใช    
คาสินไหมทดแทนแกผู เสียหายตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่             
พ.ศ.๒๕๓๙ 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                     ชนะศักดิ์  ยุวบูรณ 
          (นายชนศักดิ์  ยุวบูรณ) 
        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๔๙ - 



                (สําเนา) 
 

 
 
ที่  นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ 

  

                                                 
 
 
              สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
              ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

                                                                                       
                                                                                        ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๑ 

เร่ือง  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราว  
         รองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 

เรียน  (เวียนกระทรวง ทบวง กรม) 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. บัญชีรายช่ือมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ                   
      และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินยัที่ยกเลิก 
                        ๒. สําเนาหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕ 
                              ลงวันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
                         ๓. สําเนาหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 
                         ๔. สําเนาหนงัสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕  
                              ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ 

  เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเกี่ยวกับระเบียบการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการ 
วากระทําผิดวินัยและการรับพิจารณาบัตรสนเทห จํานวน ๒ ฉบับ และคําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสอบสวน
เร่ืองราวรองทุกขกลาวโทษขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราว
รองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัยดังกลาว ไดถือปฏิบัติมานานแลว สมควรนํามติคณะรัฐมนตรี
และคําสั่งนายกรัฐมนตรีดังกลาวมารวบรวมปรับปรุงแกไขและยกรางเปนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบตัใินเรือ่ง
นี้ใหมใหมีความสมบูรณอยูในฉบับเดียวกัน โดยมีความสอดคลองกับหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของ             
มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียดชัดเจน สะดวกในการอางอิงและเหมาะสมในการถือปฏิบัติ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จึงไดนําหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการ
สอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัยตามมติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งนายกรัฐมนตรี
ดังกลาวมากําหนดขึ้นใหม ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได
พิจารณาความเห็นดังกลาวแลว 

                           / เห็นสมควร... 
 - ๕๐ - 



       -๒- 

เห็นสมควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งนายกรัฐมนตรีดังกลาวโดยพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและ
คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของทั้ง ๓ ฉบับ และกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียน
กลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัยขึ้นใหม ดังนี้ 
  ๑. เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราวกลาวโทษขาราชการในเบื้องตน ใหถือเปนความลับ          
ทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจน    
ช้ีพยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
  ๒ .  สงสํา เนาเรื่องราวกลาวโทษขาราชการโดยปดชื่อผูรองหรือสําเนาบัตรสนเทห                     
ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงเพียงใด หรือไมถาเห็นวากรณีไมมี
มูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเร่ืองได ทั้งนี้ ใหรีบดําเนินการใหเสร็จโดยเร็ว แลวรายงานให
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องราวทราบ 
  ๓. ใหผูบังคับบัญชาที่เปนผูไดรับเรื่องราวฯ แจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับหลังจากที่ไดรับ
เร่ืองราวรองทุกข และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 
  ๔. ถาปรากฏวา มีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมือง ใหดําเนินคดีทางอาญา 
ถาปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดําเนินการสอบสวนหรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ๕. ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุมครองผูรองและพยาน อยาใหตองรับภัย
หรือความไมชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการรองเรียนหรือการเปนพยานนั้น 
  ๖. ในการดําเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาขอเท็จจริง หากเจาหนาที่ผูสืบสวน
ในทางลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอกและความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การกระทําในหนาที่ แมมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงานตองรับผิดชดใช         
คาสินไหมทดแทนแกผู เสียหายตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่             
พ.ศ.๒๕๓๙ 
  คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ลงมติวา 
  ๑. อนุมัติใหยกเลิกคําสั่งนายกรัฐมนตรี เร่ือง การสอบสวนเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษ
ขาราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๖ เรื่องระเบียบการสอบสวนเรื่องราวรองกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัย และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ เร่ือง บัตรสนเทห            
ทั้ง ๓ ฉบับ 
 
                           /๒. เห็นชอบ... 

   
 
 
 
 - ๕๑ - 



                   -๓- 

  ๒. เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษ
ขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย ตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยปรับปรุงขอ ๕ เปนวา “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุมครองผูรอง 
พยาน และบุคคลที่ใหขอมูลในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม ซ่ึงอาจ
เนื่องมาจากการรองเรียน การเปนพยาน หรือการใหขอมูลนั้น” และใหสวนราชการถือปฏิบัติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตอไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

               วิษณุ  เครืองาม 
                                   (นายวิษณุ  เครืองาม) 
        เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
โทร. ๒๘๐๑๔๔๕ 
โทรสาร ๒๘๐๑๔๔๖, ๒๘๒๔๐๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๕๒ - 



                                                                   (สําเนา) 

บัญชีรายช่ือมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งนายกรฐัมนตรี 
เกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวน 

เร่ืองราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินยั ที่ยกเลิก 

 
ลําดับที่   

๑. 
 
 
 
๒. 

 
 
 
 
๓. 

การสอบสวนเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษ 
 
 
 
ระเบียบการสอบสวนเรื่องราวรองกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัย 
 
 
 
บัตรสนเทห 

คําสั่ งนายกรัฐมนตรีแจงตามหนังสือกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.๒๖๓/๒๔๙๕ 
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ 
 
มติคณะรัฐมนตรี (๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๖) แจง
ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 
น .ว .๑๙๗ /๐๔๙๖  ลงวันที่  ๒๒  สิงหาคม 
๒๔๙๖ 
 
มติคณะรัฐมนตรี (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๒) 
แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ น.ว.๑๔๘/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๕๓ - 



                                                                                                             (สําเนา) 
 

 

 
ที่  นร ๐๒๐๖/๑๗๐๘๕   

                                                 
 
 
              สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
              ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

                                                                                       
                                                                                        ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๑ 

เร่ือง  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราว  
         รองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 

เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. บัญชีรายช่ือมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ 
                               และการสอบสวนเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษขาราชการวากระทาํผิดวินยั ที่ยกเลิก 
                         ๒. สําเนาหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 
                          ๓. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕  
                                ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ 

  ตามที่ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียน
กลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่ องราวรอง เ รียนกลาวโทษขาราชการว ากระทํา ผิดวินัย                      
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจงแลว  นั้น 
  สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดเสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เห็นสมควรพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและ
คําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวของทั้ง ๓ ฉบับ และกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียน
กลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัยขึ้นใหม ดังนี้ 
  ๑. เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราวกลาวโทษขาราชการ ในเบื้องตน ใหถือเปนความลับทาง
ราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้
พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
  ๒ .  สงสํา เนาเรื่องราวกลาวโทษขาราชการโดยปดชื่อผูรองหรือสําเนาบัตรสนเทห                    
ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมี
มูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเร่ืองได  ทั้งนี้ ใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวรายงานให
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องราวทราบ 
                      
                                                                                                  

 - ๕๔ - 



                                                                                                              -๒- 
    
   ๓. ใหผูบังคับบัญชาที่เปนผูไดรับเรื่องราวฯ แจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับหลังจากที่ไดรับ
เร่ืองราวรองทุกข และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 
  ๔. ถาปรากฏวา มีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมือง ใหดําเนินคดีทางอาญา 
ถาปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดําเนินการสอบสวนหรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
  ๕. ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุมครองผูรองและพยาน อยาใหตองรับภัย
หรือความไมชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการรองเรียนหรือการเปนพยาน นั้น 
  ๖. ในการดําเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาขอเท็จจริง หากเจาหนาที่ผูสืบสวน
ในทางลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น
จากการกระทําในหนาที่แมมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงานตองรับผิดชดใช          
คาสินไหมทดแทนแกผู เสียหายตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่          
พ.ศ.๒๕๓๙ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยนี้ 
  คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ลงมติวา 
  ๑. อนุมัติใหยกเลิกคําสั่งนายกรัฐมนตรี เร่ือง การสอบสวนเรื่องราวรองทุกข กลาวโทษ
ขาราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๖ เร่ือง ระเบียบการสอบสวนเรื่องราวรองกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ เร่ือง บัตรสนเทห             
ทั้ง ๓ ฉบับ 
  ๒. เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและ     
การสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ      
โดยปรับปรุงขอ ๕ เปนวา “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุมครองผูรอง พยาน และบุคคล     
ที่ใหขอมูลในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการรองเรียน 
การเปนพยาน หรือการใหขอมูล นั้น”  และใหสวนราชการถือปฏิบัติตอไป 

  จึงเรียนยืนยันมา 

           ขอแสดงความนับถือ 

               วิษณุ  เครืองาม 
                       (นายวษิณุ  เครืองาม) 
                      เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
โทร. ๒๘๐๑๔๔๕ 
โทรสาร ๒๘๐๑๑๔๖, ๒๘๒๔๐๔๕ 
 

- ๕๕ - 



                                    (สําเนา)  
 

 

 
ที่  นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐   

                                                 
 
 
              สํานักงาน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

                                                                                        ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ 

เร่ือง  การรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวน 

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/๑๕๙๒๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวาไดพิจารณาหนังสือเวียนเกี่ยวกับ
การรองเรียนมายังหนวยงานของรัฐ และระเบียบการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทํา
ผิดวินัย จํานวน ๓ ฉบับ แลวเห็นควรนํามารวบรวมไวในฉบับเดียวกันและปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหเปน
ปจจุบันเพื่อถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้ ไดขอใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวดวย 
ความละเอียดแจงแลว  นั้น 
  สํานักงาน ก.พ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณา
ปรับปรุงหนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรองเรียนมายังหนวยงานของรัฐ ระเบียบการสอบสวน
เร่ืองราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย และการรับพิจารณาบัตรสนเทห โดยเห็นควรนํามารวม
ไวเปนฉบับเดียวกัน และแกไขเพิ่มเติมใหเปนปจจุบัน เพื่อซักซอมใหเกิดความเขาใจและถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกันนั้น นับวาเปนเรื่องที่สมควรจะดําเนินการเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม สํานักงาน ก.พ. มีขอสังเกตบาง
ประการที่ขอเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
  ๑. หลักการสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัยที่ปรากฏในหนังสือเวียนทั้ง ๓ ฉบับ เปนการ
กําหนดทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๑๘ ซ่ึงยกเลิกไปแลว แตปจจุบัน 
กระบวนการสืบสวนไดถูกกําหนดไวในมาตรา ๙๙ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๓๕ แลว จึงไมมคีวามจําเปนจะตองนํามากําหนดในหนังสือเวียนหรือระเบียบฉบับใหมนี้อีก 
  ๒. กรณีใหสงสําเนาเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการโดยปกปดชื่อผูรอง หรือสําเนาบัตร
สนเทหใหผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาระดับ ๗ ของผูถูกกลาวโทษ ทําการสืบสวนทางวินัยวามีมูลความจริงเพียงใด
นั้น สํานักงาน ก.พ. เขาใจวาความในประการนี้คงจะหมายถึง ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษ และมีความเห็น
ในกรณีนี้วา ไมควรกําหนดระดับของของผูบังคับบัญชาผูทําการสอบสวนไว เพราะตามมาตรา ๙๙ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองทํา
การสืบสวนและใชดุลพินิจวาจะสมควรดําเนินการทางวินัยหรือไม ดังนั้น หากขาราชการผูใดมีฐานะเปน
ผูบังคับบัญชาไมวาจะดํารงตําแหนงระดับใดก็ตามก็ยอมถือเปนผูมีหนาที่ตามกฎหมายอยูแลว นอกจากนั้น      
การไมกําหนดระดับตําแหนงของผูบังคับบัญชาไวจะทําใหการสืบสวนคลองตัวข้ึน 
 

- ๕๖ - 



      -๒-  

  ๓. สํานักงาน ก.พ. เห็นวา การกําหนดระยะเวลาสืบสวนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน อาจจะทํา
ใหการสืบสวนเร็วขึ้น แตในบางเรื่องที่มีขอมูลมาก ผูสืบสวนอาจจะดําเนินการไมทันภายในกําหนดเวลา         
จึงไมควรกําหนดระยะเวลาตายตัว แตควรใชคําวา “รีบ” ในระเบียบ เพื่อเปนการบงบอกเจตนารมณในการ       
ที่จะเรงรัดใหมีการสืบสวนใหเสร็จโดยเร็วที่สุด 
  นอกเหนือจากขอสังเกตดังกลาวขางตนแลว สํานักงาน ก.พ. เห็นดวยกับมาตรการ เพราะการ
กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองผูรองดังกลาว จะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน
ของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูรองไมตองกังวลกับการที่จะตองไดรับโทษภัยหรือ
ความไมชอบธรรมทั้งปวงดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

           ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

        สีมา  สีมานันท 
                (นายสีมา  สีมานันท) 
             รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
        เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
 
สํานักเสริมสรางวินยัและรักษาระบบคุณธรรม 
กลุมรักษามาตรฐานวินัย 
โทร. ๒๘๑๘๖๗๗ 
โทรสาร ๖๒๘๖๒๐๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ๕๗ - 



                  (สําเนา)  
                 ปกปด                                            
 

 

 
ที่  มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๐๒   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                        ๑๗  กันยายน  ๒๕๔๑ 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขและกลาวโทษขาราชการ 

เรียน  ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด  
           และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางปฏิบัติเมื่อไดรับเรื่องรองทุกขหรือกลาวโทษ
ขาราชการ โดยใหดําเนินการเปนความลับและระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสารคํารองเรียนอยาใหผูรอง    
ตองไดรับภัยหรือความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการรองทุกข รายละเอียดแจงแลวตามหนังสือที่อางถึง  นั้น 

  เนื่องจากในขณะนี้ยังปรากฏวา ผูถูกรองเรียนไดรับทราบขอมูลตางๆตามที่ตนถูกรองเรียน      
ซ่ึงเปนผลใหผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน  ดังนั้น จึงขอใหกําชับใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เร่ืองรองทุกขรองเรียนถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ ลับ ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๐ โดยเครงครัด อยาใหขอมูลการรองเรียนร่ัวไหลไปถึงผูถูกรองเรียน อันอาจจะทําใหผูรองเรียนไดรับ
อันตรายหรือไดรับความเดือดรอนได 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

            ขอแสดงความนับถือ 

             สุชาติ  ธรรมมงคล 
                                                                                    (นายสุชาติ  ธรรมมงคล) 
                                                                     ผูตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร./โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓ 
                                                                                                        ปกปด 

 - ๕๘ - 



                (สําเนา)        
 

 

 
ที่  นร ๐๒๐๕/ว ๓๑   

                                                 
 
 
              สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
              ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

                                                                                       

                                                                                        ๒๕  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๒ 

เร่ือง  มาตราการใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ 

เรียน  (เวียนกระทรวง ทบวง กรม) 

  ดวยสํานักงาน ก.พ. ไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักการมาตรการใหความ
คุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ ดังนี้ 
  ๑. ใหถือวาการใหขอมูลหรือการเปนพยาน หรือการสงเอกสารหลักฐานเปนการปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
  ๒. ผูบังคับบัญชาจะตองไมกล่ันแกลงในทางใดๆตอขาราชการผูใหขอมูล หรือใหถอยคํา     
ในฐานะพยาน 
  ๓. ผูบังคับบัญชาจะตองใหความคุมครองแกขาราชการผูใหขอมูล หรือใหถอยคําในฐานะ
พยาน โดยมิใหถูกกลั่นแกลงหรือขมขูจากผูถูกรองเรียนหรือผูมีสวนเกี่ยวของ และขอความรวมมือหรือประสาน
กับสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ผูใหขอมูลถูกฟองรองในคดีแพงหรืออาญา 
  ๔. ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกขาราชการผูใหขอมูล
หรือใหถอยคําในฐานะพยานที่เปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการได 
  ๕. คณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจ เพื่อกันบุคคลผูมีสวนรวม
กระทําผิดไวเปนพยาน หรือลดหยอนผอนโทษไดตามเหตุผลและผลของเรื่อง 
  ๖. ขาราชการผูใหขอมูล หรือใหถอยคําในฐานะพยานสามารถรองขอความเปนธรรมตอ ก.พ. 
ไดเมื่อถูกกลั่นแกลงอันเปนผลจากการใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยาน 
 
                    /๗. ใหขาราชการ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕๙ - 



       -๒-  

  ๗. ใหขาราชการทุกประเภทถือปฏิบัติตามมาตรการนี้ และองคการกลางบริหารบุคคลสําหรับ
ขาราชการแตละประเภทอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใหกระบวนการใหความ
คุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการเกิดความเปนธรรม และเหมาะสมตามควรแกกรณี
ตอไป 
  คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ลงมติเห็นชอบมาตรการให
ความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอทั้ง ๗ ขอ และให
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                           วิษณุ  เครืองาม 
                                                                                      (นายวษิณุ  เครืองาม) 
                                                                                     เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. ๒๘๐๐๓๙๑  โทรสาร ๒๘๑๐๖๒๗ 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖๐ - 



                                          (สําเนา)  
 

 

 
ที่  นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕   

                                                 
 
 
              สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
              ทาชางวังหนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       

                                                                                        ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๐ 

เร่ือง  การรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวน 

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อางถึง  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร ๐๒๐๖/๑๕๙๒๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบการ
สอบสวนเรื่องราวรองกลาวโทษขาราชการกระทําผิดวินัย และขอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            
ใหความเห็นในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ความละเอียดแจงแลว  นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ไดพิจารณาแลวขอเรียนวา ขั้นตอนตางๆเกี่ยวกับ            
การสืบสวนในทางลับเพื่อหาขอเท็จจริงวามีมูลตามที่ถูกรองเรียนหรือไมโดยยังไมมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัย เปนเพียงขั้นตอนทางบริหารภายในของฝายปกครองเทานั้น มิใชขั้นตอนการทําคําสั่ง
ทางปกครอง จึงไมเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
  อนึ่ง ในการดําเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาขอเท็จจริงนั้น หากเจาหนาที่      
ผูสืบสวนในทางลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอก หากความเสียหายดังกลาว
เกิดขึ้นจากการกระทําในหนาที่และมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงานตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

           ขอแสดงความนับถือ 

            อักษราทร  จุฬารัตน 
                                                         (นายอกัษราทร  จุฬารัตน) 
                                                                             เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฝายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ ตอ ๔๐๔ 
โทรสาร ๒๒๖๓๖๑๒ 
 

- ๖๑ - 



                 (สําเนา) 

ลับ 
 

 
ดวนมาก 
ที่  มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๒๒   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       

                                                                                        ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขและกลาวโทษขาราชการ 

เรียน  ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
         และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  ดวยในปจจุบันมีผูยื่นเรื่องราวรองทุกขหรือกลาวโทษขาราชการตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และตอมาถูกคูกรณีฟองรองฐานหมิ่นประมาท เพื่อบีบบังคับใหผูรองถอนคํารองเรียน  
หรือเพื่อใหไดรับความเดือดรอนในการตอสูคดี โดยนําสําเนาคํารองของผูรองมาเปนหลักฐานในการฟองรอง
ตอศาล 
  ดังนั้น  เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงได
โปรดมีบัญชาใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ถือปฏิบัติวาเมื่อไดรับเรื่องรองทุกขหรือกลาวโทษ
ขาราชการแลว ใหดําเนินการเปนความลับ และระมัดระวังในการเก็บรักษาเอกสารคํารอง อยาใหผูรอง          
ตองไดรับภัยหรือความไมชอบธรรมอันอาจเนื่องมาจากการรองทุกขกลาวโทษ หากพบวาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
นําเรื่องไปเปดเผยตอผูไมมีหนาที่เกี่ยวของ ก็ใหพิจารณาโทษทางวินัยตามควรแกกรณี 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                         ชนะศักดิ์  ยวุบูรณ 
         (นายชนะศกัดิ์  ยุวบูรณ) 
         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓ 

ลับ 
 

- ๖๒ - 



                  (สําเนา)  
 

 
 
ที่  มท ๐๒๐๘.๓/ว ๓๕๗๖ 

  

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       

                                                                                        ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

เรียน  ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
         และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๘๙๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๐ 
           ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๐๘๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข และรองเรียนมาเพื่อถือ
ปฏิบัติ เพื่อเปนการขจัดปญหาความเดือดรอนของประชาชน ความละเอียดตามหนังสือที่อางถึง  นั้น 
  เนื่องจากในปจจุบันประชาชนไดรับความเดือดรอน และไดขอความชวยเหลือจากทม.าง
ราชการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการรองทุกข รองเรียนเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินชีวิต การถูกกลั่นแกลง 
ถูกรังแก หรือการไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน  ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหไดผลอยางจริงจัง จึงใหทุกสวน
ราชการ และทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ตามอางถึง ๑-๓ อยางเครงครัด โดยใหถือ
วาการดําเนินการเร่ืองรองทุกข รองเรียน เปนเรื่องสําคัญที่หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานและผูวา
ราชการจังหวัด จะตองเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด จริงจัง ตอเนื่องใหไดขอยุติภายในเวลาที่กําหนด และรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                         ชนะศักดิ์  ยวุบูรณ 
                                                                                    (นายชนะศักดิ์  ยวุบูรณ) 
                                                         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓ 
 

- ๖๓ - 



                 (สําเนา)  
 

 

ดวนมาก 
ที่  มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๗๓๕   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       

                                                                                        ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๔๐ 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

เรียน  ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
         และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย  บัญชีรองเรียน จํานวน ๑ ชุด 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ กรณีมีการรองเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตามบัญชีรองเรียนที่สงมาพรอมนี้ 
  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย จะปรับปรุงระบบการติดตาม การรายงานเพื่อลดงานธุรการ      
ที่เดิมรายงานเปนเรื่อง เปนการรายงานรวมเปนรายเดือน เพื่อใหผูบริหารในฐานะหัวหนาหนวยงาน ไดเห็น
ภาพรวมทั้งหมด วามีเร่ืองรองเรียนอยูทั้งหมดกี่เร่ือง ดําเนินการเสร็จแลวกี่เร่ือง อยูระหวางดําเนินการกี่เร่ือง 
โดยใหรายงานทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน 
  อนึ่ง  ในแตละรอบเดือน เมื่อกระทรวงมหาดไทยสั่งการใหแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข
เพิ่มเติม ก็ใหบันทึกลงในบัญชีรองเรียน และรายงานผลการดําเนินการเปนปกติประจําเดือนดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครดั 

            ขอแสดงความนับถือ 

              สวัสดิ์  สงสัมพันธ 
           (นายสวัสดิ ์ สงสัมพันธ) 
                                                   รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
          ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓ 
 
 

- ๖๔ - 



                (สําเนา) 

ลับ 
 
 
ที่  มท ๐๒๐๘.๓/ว ๐๘๓               กระทรวงมหาดไทย 
                 ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
                                                                                       

                                                                                        ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๐ 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

เรียน  ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
         และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  ดวยในปจจุบันมีเร่ืองรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนจํานวนมาก         
และเทาที่ผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของใชเวลาในการดําเนินการจนเปนที่ยุตินานเกินควร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีบัญชาวา เพื่อเปนการขจัดปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหได และใหเจาหนาที่   
เอาใจใสดูแลปญหาดังกลาวมากยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑. เร่ืองรองเรียนรายใดใชเวลาในการพิจารณาตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป แลวยังไมเสร็จสิ้น (ยกเวน
เร่ืองที่อยูระหวางการพิจารณาของศาล หรือตองใชเงินงบประมาณในการแกไขปญหาความเดือดรอน)            
ใหหนวยงานเจาของเร่ืองชี้แจงเหตุขัดของลาชาที่ไมอาจพิจารณาใหเปนที่ยุติมาใหทราบ และหากพบวา
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบละเลยขาดการเอาใจใสดูแลก็ใหพิจารณาขอบกพรองตามควรแกกรณี 
  ๒. เร่ืองรองเรียนรายใดที่ไดเตือนขอทราบผลการดําเนินการครบ ๓ คร้ัง แลวยังไมรายงานผล
หรือช้ีแจงเหตุขัดของลาชา ใหพิจารณาขอบกพรองของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามควรแกกรณีทุกรายโดยทันที 
พรอมทั้งสงเรื่องใหผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดังกลาว              
อีกทางหนึ่งดวย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                         สวัสดิ์ สงสัมพันธ 
                                                                                    (นายสวัสดิ์ สงสัมพันธ) 
                                                                        รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓ 

ลับ 
- ๖๕ - 



                    (สําเนา)  
 

 

ดวนมาก 
ที่  มท ๐๒๐๙/ว ๒๐๖๔   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       

                                                                                        ๖  กรกฎาคม  ๒๕๓๗ 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

เรียน  หัวหนาสวนราชการระดับกรม หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด   
          และปลัดกรุงเทพมหานคร 

อางถึง  ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๙/ว ๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๕ 
           ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๙/ว ๒๔๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๕   
           ๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๙/ว ๒๙๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๖  

  ตามที่ไดส่ังการใหสวนราชการ จังหวัดและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตามแนวทาง
ตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องรองทุกข เพื่อเปนการแกไขปญหาและชวยเหลือราษฎรซึ่งไดรับ
ความเดือดรอนในดานตางๆ  นั้น            
  จากการตรวจสอบสถิติและขอมูลประกอบปรากฏวา เร่ืองที่ไดส่ังการใหดําเนินการดังกลาว 
หนวยงานซึ่งรับผิดชอบหลายหนวยงานมิไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอยางจริงจังและทันทวงที ทําใหการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนไมมีประสิทธิภาพและไมเกินประสิทธิผลอยางแทจริง       

  จึงใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจและจังหวัด กําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ไดเคยสั่งการไวแลวอยางเครงครัดตอไป        

            ขอแสดงความนับถือ     

                                                                                         ชัยวัฒน  หุตะเจริญ 
                                                                                    (นายชัยวัฒน  หุตะเจริญ)   
                                                                         รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. ๒๒๑๑๑๓๓ 
โทรสาร ๒๒๒๑๘๑๒ 
 

- ๖๖ - 



                (สําเนา)  
 

 

ดวนมาก 
ที่  มท ๐๒๑๓/ว ๓๖๒๕   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       
                                                                                        ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๓๗ 

เร่ือง  ขอความรวมมือเชาตู ปณ. ๑๐๑ ของที่ทําการไปรษณียโทรเลขทุกจังหวัด 

เรียน  ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย 

  ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด จัดตั้ง “ศูนยดํารงธรรม” ขึ้น 
ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ เปนตนไป เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนของประชาชน โดยจะมีการ
เชาตู ปณ. ของที่ทําการไปรษณียโทรเลขของแตละจังหวัด ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยมีความประสงคจะกําหนด
หมายเลขตู ปณ. ดังกลาวใหเปนตู ปณ. ๑๐๑ เหมือนกันทุกจังหวัด 
  เพื่อความสะดวกและความชัดเจนของประชาชนทั่วประเทศในการติดตอกับ “ศูนยดํารง
ธรรม” กระทรวงมหาดไทยจึงขอความรวมมือจากการสื่อสารแหงประเทศไทย โปรดแจงที่ทําการไปรษณียโทร
เลขประจําจังหวัดทุกแหง ใหอํานวยความสะดวกในการจัดตู ปณ. ๑๐๑ สําหรับงานดังกลาว และในกรณีที่ไมมี 
ตู ปณ. ๑๐๑ หรือ ตู ปณ. ๑๐๑ ของ ปทจ. นั้นๆ มีผูเชาอยูกอนแลว กรุณาประสานงานเพื่อแกปญหาเปนกรณี   
พิเศษดวย 
  ทั้งนี้  ผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัด จะไดประสานงานโดยตรงกับนายไปรษณียจังหวัด       
อีกทางหนึ่งตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

           ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

                                                                                                อารีย  วงศอารยะ 
                                                                                           (นายอารยี  วงศอารยะ) 
             ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองสารนิเทศ 
โทร. ๒๒๒๔๑๓๑-๒ 
โทรสาร ๒๒๓๓๐๒๙ 
 

- ๖๗ - 



                   (สําเนา)  
 

 

ดวนมาก 
ที่  มท ๐๒๐๙/ว ๑๔๒๙   

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
              ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                                                                       
                                                                                        ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๓๖ 

เร่ือง  การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
ส่ิงที่สงมาดวย  คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๗๘/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๖ 

  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข 
กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย ผูชวยปลัดกระทรวง เปนประธาน ผูอํานวยการกองตรวจราชการและ
เร่ืองราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน และผูแทนราชการ และหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ รายละเอียดตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่สงมาพรอมนี้ 
  กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข เปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง จึงใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข ของแตละจังหวัด โดยใหรองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปน
ประธาน และมีกรรมการจากผูแทนของสวนราชการ และ/หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ตามแตละ
จังหวัดจะเห็นสมควร ตามแนวทางในคําสั่งที่สงพรอมนี้ แลวรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๖ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนนิการตอไป  ทั้งนี้ ใหกรรมการที่จังหวัดแตงตั้งมีการประชุมพิจารณา
เร่ืองราวรองทุกขทั้งจากที่สวนกลางสงไปใหดําเนินการและจากประชาชนที่รองทุกขตอจังหวัดโดยตรงอยาง
ตอเนื่องทุกๆ ๑๐ วัน 

           ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
                                                                                               อารีย  วงศอารยะ 
                                                                                          (นายอารีย  วงศอารยะ) 
                                                                              รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
            ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 
โทร. ๒๒๑๑๑๓๓ 
โทรสาร ๒๒๒๑๘๑๒ 
 

- ๖๘ - 



                    (สําเนา)   

     ดวนมาก                          บันทกึขอความ 
สวนราชการ    สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย   โทร. ๒๒๑-๑๑๓๓ 
ท่ี    มท ๐๒๐๔/ว ๒๙๕๐             วันท่ี    ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๒๕ 
เร่ือง   การดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรองทุกข 
เสนอ  

  ดวยปรากฏวา สวนราชการบางแหงในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยังขาดความสนใจและละเลย
ในเรื่องรองทุกขของราษฎร เปนเหตุใหราษฎรไดรับความเดือดรอนและในบางครั้งการรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความลาชา ทําใหไมสามารถบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรไดทันทวงที กอใหเกิด
ปญหาทางการปกครองจนยากตอการแกไข 
  ฉะนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการรองทุกขของราษฎรและการรายงานผลการดําเนินงานใน
เร่ืองนี้เปนไปดวยความรวดเร็วและบังเกิดผลดีตอทางราชการ จึงใหสวนราชการในสังกัดถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑. ขอใหสวนราชการในสังกัดเพิ่มความสนใจปญหารองเรียนที่เกิดขึ้นโดยใกลชิดเปนกรณี
พิเศษพรอมทั้งกําชับเจาหนาที่ใหเอาใจใสในการบําบัดทุกขบํารุงสุขโดยแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร
ในทันทีที่ไดรับการรองเรียน และพิจารณาคลี่คลายปญหาตามอํานาจหนาที่โดยฉับพลันหรือทันตอเหตุการณ 
  ๒ .  หากไดสดับตรับฟงปญหาบางเรื่องที่ เกิดขึ้น  ขอใหเรงรัดหนวยงานที่ รับผิดชอบ              
รีบดําเนินการแกไขปญหาทันทีโดยไมตองใหมีการรองเรียนเกิดขึ้นซ้ําอีก และชี้แจงใหราษฎรเขาใจโดยถองแท
วาหากไมไดรับความเปนธรรมก็ขอใหยื่นเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดดําเนินการแกไข
ตอไป และเมื่อไดดําเนินการแกไขไปแลวประการใดใหมีการประชาสัมพันธตอส่ือสารมวลชนเพื่อสรางความ
เขาใจตอประชาชนที่เกี่ยวของโดยสวนรวม 
  ๓. เมื่อมีผูยื่นเรื่องราวรองทุกขประสงคใหไดรับการปลดเปลื้องทุกขที่ตนไดรับโดยมีความ
จําเปนที่จะตองขอใหรัฐบาลชวยเหลือและเปนเรื่องราวที่ผูยื่นหรือผูอ่ืนหรือสาธารณชนไดรับความเสียหาย
เนื่องจากเจาหนาที่รัฐบาลปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่หรือละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
หรือใชดุลพินิจเกินสมควรแกเหตุหรือไมสุจริตเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนขอใหสวนราชการ
พิจารณาแกไขปญหาหรือใหความชวยเหลือหรือใหความเปนธรรมแกผูยื่นเรื่องราวรองทุกขหรือประชาชน
ขอใหเปนไปดวยความรวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยใหถือวาทุกขของประชาชนเปนเรื่องสําคัญที่จะตองบําบัด
ทุกขใหโดยมีประสิทธิภาพอยางแทจริง หากเรื่องใดไมสามารถดําเนินการไดก็ใหรายงานใหกระทรวง โดยมี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง หากเรื่องใดไมสามารถดําเนินการไดก็ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ  
 
 
 
 

- ๖๙ - 



                   -๒-  

  ๔. ในกรณีปญหารองเรียนที่เกิดขึ้นเกินอํานาจในการพิจารณาแกไขของสวนราชการ ขอให
รวบรวมปญหารองเรียนรายงานไปยังกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของทราบโดยตรงโดยดวนที่สุด เพื่อที่จะได
พิจารณาขอยุติแนวทางในการแกไขปญหารองเรียนในทันที ในกรณีนี้ขอใหรีบรายงานกระทรวงมหาดไทย
ทราบ เพื่อจะไดประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของอีกทม.างหนึ่งดวย 
  ๕. ใหกวดขันหนวยงานเจาของเร่ืองผูรับผิดชอบหาทางแกไขขอบกพรองในเรื่องการรายงานผล
การดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข หากหนวนงานใดยังมีขอบกพรองหรือละเลยไมรีบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองทุกขตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒ ก็ใหพิจารณาโทษตัวบุคคลผูรับผิดชอบดวย 
  ๖. ใหเจาหนาที่ทุกระดับทําตัวใหเปนที่พึ่งของราษฎรอยางแทจริง โดยพยายามปองกันและ
แกไขความทุกขรอนของราษฎร ในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากฝายหนึ่งฝายใด และเพื่อเปนกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่ราชการ หากผูใดปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใสเปนผลดีตอสวนรวมแลวก็ขอใหพิจารณา
บําเหน็จตามความชอบตามควรแกกรณี 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

           พิศาล  มูลศาสตรสาทร 
                                                                                  (นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร) 
         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ๗๐ - 



                (สําเนา)  

 
ดวนที่สุด 
ที่  มท ๐๒๐๔/ว ๑๓๑๓              กระทรวงมหาดไทย 
                                                                                                                                 ถนนอัษฎางค กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

                                                                                      ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๒๔ 

เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  ดวยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย คร้ังที่ ๒๒/๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๔     
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ประชุม ไดช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนวา ขณะนี้มีเร่ืองรองเรียนที่เกี่ยวของกับงานหรือการกลาวหาขาราชการของกระทรวงมหาดไทย        
ทั้งที่ผานทาง ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เปนจํานวนมาก ซ่ึงมีหลายเรื่องไดส่ังใหสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง เพื่อใหความ
เปนธรรมกับผูรอง  ขอใหหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบดํา เนินการไปตามขอเท็จจริงดวย  เพราะ               
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดใหความไววางใจกับผูบังคับบัญชา ถามีการกระทําความผิดจริง  
ก็ขอใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ดวยการลงโทษทางวินัย หรือการดําเนินคดีอาญาสําหรับเรื่องรองเรียน ทั้งที่
ลงชื่อจริงหรือบัตรสนเทห ขอใหไดความสนใจ อยาคิดวาจะเปนแตเร่ืองการใสรายกันอยางเดียว เพราะบางครั้ง
ผูรองไมกลาลงชื่อจริงเพราะความกลัว ขอใหใชวิจารณญาณดวยความเปนธรรมใหสมกับที่เปนยุคสมัยของ    
การชวยกันกําจัดปราบปรามสิ่งที่ไมชอบไมควรทั้งหลายในสังคม  ถาพิจารณาเห็นวามีมูลความจริง               
หรือสอบสวนแลวปรากฏวาเปนความจริง ก็จะตองมีการลงโทษอยางจริงจัง 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 

                                                                                       ขอแสดงความนบัถืออยางสูง 

                                                                                              จํารูญ  ปยัมปตุระ 
                                                                                         (นายจํารูญ  ปยมัปุตระ) 
                                                                              รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
           ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
โทร. ๒๒๒๑๑๔๑ ตอ ๒๓๖ 
 
 
 - ๗๑ - 



                   (สําเนา)  

     ดวนมาก                           บนัทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย   โทร. ๒๒๒๑๑๔๑ (มท) ๒๓๖ 
ท่ี    มท ๐๒๐๔/ว ๒๘๕๕                               วันท่ี    ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๒๔ 
เร่ือง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน 

เสนอ  อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการสํานัก ผูวาการ และผูอํานวยการรัฐวิสาหกจิ 

  ดวยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย คร้ังที่ ๒๒/๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ 
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ประชุม ไดช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ   
เร่ืองรองเรียนเรียนวา ขณะนี้มีเร่ืองที่เกี่ยวของกับงาน หรือการกลาวหาขาราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่ผาน 
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงมีหลายเรื่องไดใหสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง เพื่อใหความเปนธรรมกับผูรอง 
ขอใหหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบดําเนินการไปตามขอเท็จจริงดวย เพราะ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ไดใหความไววางใจกับผูบังคับบัญชา ถามีการกระทําความผิดจริง ก็ขอใหดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ดวยการลงโทษทางวินัย หรือการดําเนินคดีอาญา สําหรับเรื่องการรองเรียน ทั้งที่ลงชื่อจริงหรือ 
บัตรสนเทห ขอใหไดความสนใจ อยาคิดวาจะเปนแตเร่ืองการใสรายกันอยางเดียว เพราะบางครั้งผูรองไมกลา 
ลงชื่อจริงเพราะความกลัว ขอใหใชวิจารณญาณดวยความเปนธรรมใหสมกับที่เปนยุคสมัยของการชวยกันกําจัด
ปราบปรามสิ่งที่ไมชอบไมควรทั้งหลายในสังคม ถาพิจารณาเห็นวามีมูลความจริง หรือสอบสวนแลวปรากฏวา
เปนจริง ก็จะตองมีการลงโทษอยางจริงจัง 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 

                                                                                              จํารูญ  ปยัมปตุระ 
                                                                                         (นายจํารูญ  ปยมัปุตระ) 
                   รองปลัดกระทรวง รักษาราชการ 
                                       ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 
 
 
 
 
 

- ๗๒ - 



                   (สําเนา)  
 

 

ดวนที่สุด 
ที่  มท ๑๓๐๙/ว ๖๑๔   

                                                 
 
 
                          กระทรวงมหาดไทย 
 

                                                                                      ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๒๔ 

เร่ือง  การแกไขปญหารองเรียนและเดินขบวน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  หนังสือดวนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๑๕๙๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ 

  ตามที่ใหจังหวัดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแกไขปญหารองเรียนและเดินขบวน โดยใหกํากับ
นายอําเภอ ทุกอําเภอ เอาใจใสในการบําบัดทุกข บํารุงสุข  โดยแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในทันที
เมื่อไดรับการรองเรียน หากปรากฏวามีขาวเคลื่อนไหวหรือส่ิงบอกเหตุวาจะเกิดการรองเรียนและเดินขบวนขึ้น 
ก็ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัด พรอมดวยหัวหนาสวนราชการจังหวัด หรือผูแทนหนวยราชการ
ภูมิภาคที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับปญหาที่รองเรียน รวมทั้งนายอําเภอทองที่เขาไปรับฟงปญหารองเรียน         
และพิจารณาคลี่คลายปญหาตามอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดโดยฉับพลันและทันตอเหตุการณ อยารอ
หรือปลอยใหปญหารองเรียนกอตัวและลุกลามจนถึงขั้นเดินขบวนมายังศาลากลางจังหวัด และเดินทางเขา
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองเรียนรัฐบาลในที่สุดความละเอียดตามหนังสืออางอิง  นั้น 

  ปรากฏวาหลายจังหวัดไดพิจารณาดําเนินการแกไขปญหารองเรียนและเดินขบวนที่เกิดขึ้น 
อยางมีประสิทธิภาพสามารถระงับเหตุการณไดโดยฉับพลันอยางนาชมเชย แตก็มีบางจังหวัดที่ยังขาด         
ความสนใจเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเทาที่ควร ทําใหยังมีการยกขบวนเดินทางเขากรุงเทพมหานครรองเรียน
รัฐบาลอยูอีกจนเปนเหตุให ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีปรารภเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๒๔ และไดขอใหกระทรวงมหาดไทยกําชับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติตามนัยบัญชา 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดังกลาวใหจังหวัดวางแผนทางการปฏิบัติในการแกไขปญหารองเรียนและเดินขบวนให
รัดกุมมีประสิทธิภาพและใหดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๑.ใหกวดขันกําชับเจาหนาที่รับผิดชอบในการรับเรื่องรองเรียน ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ 
เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนแลว ใหรีบเสนอตอผูบังคับบัญชาทันทีในวันเดียวกัน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแกไขปญหารองเรียนโดยดวนที่สุด อยารอหรือปลอยทิ้งไวจนเปนเหตุให
ปญหารองเรียนลุกลามจนถึงขั้นเดินขบวนเปนอันขาด  ทั้งนี้ ใหมีการติดตามผลการดําเนินงานทุกระยะ 
 
 
 
 
 

- ๗๓ - 



                       -๒-                                       

  ๒. โดยที่ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ เปนผูรับผิดชอบของทุกกระทรวง ทบวง กรม   
ในเขตจังหวัด และอําเภอ ตามประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ขอ ๕๐ และขอ ๕๗ ฉะนั้น ใหผูวาราชการ
จังหวัดและนายอําเภอควบคุม ติดตาม ดูแล และการปฏิบัติงานของหนวยราชการตางๆ ในความลับผิดชอบ   
อยาปลอยใหหัวหนาสวนราชการปฏิบัติจัดทําไป โดยไมควบคุมโดยใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในปญหา
เกี่ยวกับการรองเรียน 
  ๓. ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ หมั่นออกทองที่เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน โดยมี
ขาราชการ สมาชิกสภาจังหวัด หรือผูนําทองถ่ินที่สําคัญๆที่ประชาชนใหความเคารพนับถือรวมไปดวย ในการ
ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนทุกครั้ง เมื่อไดสดับตรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นใหเรงรัดหนวยงานที่รับผิดชอบรีบ
ดําเนินการแกไขปญหาในทันที ไมตองใหมีการรองเรียนเกิดขึ้นซ้ําอีก และเมื่อไดดําเนินการแกไขไปแลว
ประการใด ใหมีการประชาสัมพันธตอส่ือมวลชนเพื่อสรางความเขาใจตอประชาชนที่เกี่ยวของโดยสวนรวม 
  ๔. กรณีปญหารองเรียนที่เกิดขึ้นเกินอํานาจในการพิจารณาแกไขของจังหวัด และจังหวัดได
รวบรวมปญหารองเรียนรายงานไปยังกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการโดยตรงโดยดวนที่สุด
แลว แตปรากฏวาขอรองเรียนดังกลาวยังไมไดรับการพิจารณาแกไข และผูรองเรียนมีปฏิกิริยาที่จะเดินขบวนไป
ยังกรุงเทพมหานคร เพื่อรองเรียนตอรัฐมนตรี ใหจังหวัดชี้แจงเจรจากับกลุมผูรองเรียน ตั้งตัวแทน ๒-๓ คน   
เพื่อนําขอรองเรียนดังกลาวไปเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดที่เกี่ยวของโดยตรง โดยใหจังหวัดเปนตัวประสาน         
ในเรื่องนี้ ในการนี้ใหจังหวัดแจงกระทรวงที่เกี่ยวของทราบลวงหนาและสําเนาใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติตอไป   
   
                                                                                        ขอแสดงความนับถืออยางสูง  

                                                                                           พิศาล  มูลศาสตรสาทร    
                                                                                       (นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร)    
                                                                                         ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 
 
 
 
กรมการปกครอง 
โทร. ๒๒๒๙๘๘๘, ๒๒๑๙๑๒๑   

 

 
 - ๗๔ - 



                (สําเนา)   
 

 ดวนที่สุด 
ที่  มท ๑๓๐๙/ว ๑๕๙๙                 กระทรวงมหาดไทย 
 

                                                                                       ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๒๓ 

เร่ือง  การแกไขปญหารองเรียนและเดินขบวน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

  ดวย  ฯพญฯ  นายกรัฐมนตรีไดปรารภในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๒๓ เกี่ยวกับการแกไขเรื่องรองเรียนของหนวยราชการตางๆ เนื่องมาจากปรากฏวาเมื่อเกิดปญหาขึ้นก็จะมี
การเดินขบวนมารองเรียนที่ทําเนียบรัฐบาลอยูเสมอ จึงไดตั้งขอสังเกตในการแกไขปญหารองเรียนและ
เดินขบวนวา เมื่อเกิดปญหาขึ้นหนวยราชการที่เกี่ยวของควรเขาไปเผชิญปญหาและพิจารณาแกไขทันที มิใชรอ
ใหปญหาทุกอยางมาหาหรือเดินขบวนมารองเรียน 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อปองกันมิใหปญหาการรองเรียนกอตัวลุกลาม
จนถึงขั้นเดินขบวนไปรองเรียนยังสวนกลาง หรือรองเรียนตอรัฐบาล จึงขอใหจังหวัดเพิ่มความสนใจปญหาเรื่อง
รองเรียนที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดโดยใกลชิดเปนกรณีพิเศษ พรอมทั้งกําชับนายอําเภอ ทุกอําเภอ ใหเอาใจใส    
ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข โดยแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในทันทีเมื่อไดรับการรองเรียน และหาก
ปรากฏวามีขาวเคลื่อนไหวหรือส่ิงบอกเหตุวาจะเกิดการรองเรียนและเดินขบวนขึ้น ขอใหผูวาราชการจังหวัด
หรือรองผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด พรอมดวยหัวหนาสวนราชการจังหวัด หรือผูแทนหนวยราชการ 
ภูมิภาคที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับปญหาที่รองเรียนรวมทั้งนายอําเภอทองที่เขาไปรับฟงปญหารองเรียน          
และพิจารณาคลี่คลายปญหาตามอํานาจหนาที่ของผุวาราชการจังหวัดโดยฉับพลันและทันตอเหตุการณ อยารอ
หรือปลอยใหปญหารองเรียนกอตัวและลุกลามจนถึงขั้นเดินขบวนมายังศาลากลางจังหวัด และเดินทาง                  
เขากรุงเทพมหานคร เพื่อรองเรียนรัฐบาลในที่สุด 

  ในกรณีปญหารองเรียนที่เกดิขึ้นเกินอํานาจในการพจิารณาแกไขของจังหวัดขอใหรวบรวม
ปญหารองเรียนรายงานไปยงักระทรวง ทบวง กรม ที่เกีย่วของทราบโดยตรงดวนทีสุ่ด เพื่อหารือรัฐบาลพิจารณา 
ขอยุติแนวทางในการแกไขปญหารองเรียนในทันทีตอไป ในการนี้ขอใหรีบรายงานใหกระทรวงมหาดไทย
ทราบ เพื่อจะไดประสานงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของอีกทม.างหนึ่งดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติตอไป 

                                                                                        ขอแสดงความนับถืออยางสูง  

                                                                                              ดํารง  สุนทรศารทูล    
                                                                                         (นายดํารง  สุนทรศารทูล)    
                                                                                         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง โทร. ๒๒๒๙๘๘๘ 
 - ๗๕ - 



                (สําเนา)  
 

 
 
ที่  มท ๑๓๐๗/ว ๕๖๘ 

  

                                                 
 
 
              กระทรวงมหาดไทย 
 

                                                                                      ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๑๓ 

เร่ือง  การปรับปรุงงานเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย  ตัวอยางทะเบียนเรื่องราวรองทุกข 

  ดวยคณะที่ปรึกษาทางการเมืองของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา เร่ืองราวรองทุกขซ่ึงมี
ผูรองเรียน แบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ 
  ๑. เร่ืองราวรองทุกขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยราชการ เชน การขอใหตัดถนนหนทาง 
ขุดบอน้ํา สรางโรงเรียน หรือสถานีอนามัย เปนตน 
  ๒. เร่ืองราวรองทุกขกลาวโทษขาราชการวาใชอํานาจหนาที่ในทางทุจริต หรือถูกขาราชการ
กล่ันแกลงไมใหความเปนธรรม 
  เพื่อใหการปฏิบัติกรณีที่มีผูยื่นเรื่องราวรองทุกขดําเนินไปดวยความเรียบรอย คณะที่ปรึกษา
ทางการเมืองของกระทรวงมหาดไทยจึงไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงงานกรณีมีผูยื่นเรื่องราว    
รองทุกขระดับจังหวัดและอําเภอ วาควรใหมีการลงสารบบบัญชีเปนหลักฐานเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ          
และการติดตามผล ซ่ึง ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นชอบดวย ฉะนั้น จึงให
จังหวัดและอําเภอปฏิบัติดังนี้ คือ 
  ระดับจังหวัด 
  วิธีปองกันการยื่นเรื่องราวรองทุกข 
  เนื่องจากปรากฏวาขณะนี้มีผูยื่นเรื่องราวรองทุกขเปนจํานวนมาก เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิด
การรองเรียน จึงขอใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ใหผูวาราชการจังหวัดวางมาตรการในการปองกันและกวดขันไมใหขาราชการใชอํานาจ
หนาที่ในทางทุจริตกลั่นแกลงหรือไมใหความเปนธรรมแกราษฎร และหากขาราชการผูใดมีพฤติการณ           
สอไปในทางทุจริตตอหนาที่หรือไมใหความเปนธรรมแกราษฎร ก็ใหเรียกตัวมาวากลาวตักเตือน และแนะนําให
ละเวนการกระทําดังกลาวเสีย หรือใหประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร เมื่อตักเตือนแลวไมพยายามปรับปรุง
ตัวเองใหดีขึ้นก็ใหแตงตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษอยางเด็ดขาดตอไป 

 
 
 
 

- ๗๖ - 



       -๒-  

  ๒. วิธีการแกไขกรณีที่ราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนรองทุกขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวย
ราชการ เชน การขอใหสรางถนน ขุดบอน้ํา สรางโรงเรียน หรือสถานีอนามัย  นั้น จังหวัดควรวางแผนพัฒนา
จังหวัดไวใหแนนอนโดยเชิญสมาชิกสภาผูแทนและผูนําทองถ่ินเขามารวมพิจารณาในการวางแผนพัฒนา
จังหวัด ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือปฏิบัติในปจจุบัน และประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบแผนการดําเนินงานโดยทั่วถึง การวางแผนพัฒนาจังหวัดใหแนนอนและมีการปฏิบัติตาม
แผนการที่วางไวลวงหนา จะทําใหการรองเรียนในเรื่องดังกลาวลดนอยลงได 
  วิธีการดําเนินการเมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกข 
  เมื่อไดรับเรื่องราวรองทุกขไวแลวใหดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ตอบรับและแจงใหผูยื่นเรื่องราวรองทุกขทราบวาจะดําเนินการ หรือไดดําเนินการไปแลว
อยางใด 
  ๒. ประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของอื่นๆใหทราบเร่ือง ถาเปนไปไดควรใหทราบ
ขอเท็จจริงและการดําเนินงานที่ไดปฏิบัติไปแลวดวย 
  ๓. แจงผลการดําเนินการตลอดจนผลการปฏิบัติของเจาหนาที่ใหผูรองทุกขหรือหนวยที่
สอบถามไดทราบ สําหรับการสืบสวนสอบสวนที่ยังไมทราบ ควรแจงผลระหวางการดําเนินการใหทราบ     
อยางนอยเดือนละครั้ง 
  วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน 
  เพื่อความสะดวกในการติดตามผลการเรงรัดการสืบสวนสอบสวนตลอดจนตรวจสอบเรื่องราว
รองทุกขใหจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ใหจัดทําทะเบียนเรื่องราวรองทุกขโดยใหมีรายการดังตัวอยางที่สงมาพรอมนี้ เมื่อมีผูยื่น
เร่ืองราวรองทุกขตอจังหวัดโดยตรง หรือสวนราชการตางๆสงมาใหจังหวัดดําเนินการหรือเร่ืองราวรองทุกขที่มี
ผูยื่นตอทางอําเภอ และทางอําเภอไดทําการสืบสวนสอบสวนแจงผลใหจังหวัดทราบใหนําลงทะเบียนเรื่องราว
รองทุกขทุกเรื่อง 
  ๒. ใหจาจังหวัดเปนเจาหนาที่รับผิดชอบการลงรายการในทะเบียนเรื่องราวรองทุกขตั้งแตตน
จนเสร็จเรื่อง ตลอดจนการติดตามเรงรัดการสืบสวนสอบสวนของผูรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการ  
และเปนเจาหนาที่แจงผลการดําเนินการใหผูยื่นเรื่องราวรองทุกขหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ 
  ๓. ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดเปนผูรับผิดชอบ ดําเนินการสืบสวนสอบสวนและ
ส่ังการใหเปนไปดวยความยุติธรรม หากเปนการรองทุกขกลาวโทษขาราชการระดับอําเภอ โดยเฉพาะ           
การรองทุกขกลาวโทษนายอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดเปนผูดําเนินการสืบสวนสอบสวน  
ดวยตนเอง 
 
 
 
 
 

- ๗๗ - 



       -๓-  
 
  ระดับอําเภอ 
  การดําเนินการในระดับอําเภอนั้น ใหอําเภอพิจารณาดําเนินการเชนเดียวกับระดับจังหวัด    
การจัดทําทะเบียนเรื่องราวรองทุกขใหอยูในความรับผิดชอบของปลัดอําเภอโท (ฝายปกครอง) และถาหากมี 
การรองทุกขกลาวโทษขาราชการระดับอําเภอที่อยูใตการปกครองบังคับบัญชาของนายอําเภอ ใหนายอําเภอ  
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการสืบสวนสอบสวนดวยตนเอง 

  ฉะนั้น  จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ 

                                                                                        ขอแสดงความนับถืออยางสูง  

         ชะลอ  วนะภตูิ   
                 (นายชะลอ  วนะภูต)ิ    
                                                                                 รองปลัดกระทรวง ส่ังราชการแทน  
                                                                                         ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมการปกครอง 
          วน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๗๘ - 



                (สําเนา)  
 

 
 
ที่  น.ว. ๑๔๘/๒๕๐๒ 

  

                                                 
 
 
              กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

                                                                              ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ 

เร่ือง  บัตรสนเทห 

เรียน  (เวียนกระทรวงทบวงกรม) 

  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานจากศูนยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมวา 
การที่ทางราชการรับฟงบัตรสนเทหนั้นไดผลนอยลง จากสถิติที่สําคัญไวปรากฏวา มีมูลความจริงเพียง ๓๐%
เทานั้น และยังมีผลเสียหายที่เกิดขึ้นอีก คือ 

๑. เปดโอกาสใหมีการกลั่นแกลงกัน 
๒. ตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการสืบสวน 
๓. ตองเสียกําลังเจาหนาที่ไปทําการสืบสวน 
๔. ทําใหเจาหนาที่เสียกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๕. เจาหนาที่ไมกลาปฏิบัติงานโดยเด็ดขาดเพราะกลัวถูกบัตรสนเทห 
๖. สนับสนุนใหประชาชนเปนคนขลาดไมกลาแสดงความจริง 

ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลว เห็นพองดวยในการที่ไมรับพิจารณาบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทห  
รายใดที่ระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน จึงควรรับพิจารณาเปนเฉพาะ
เร่ืองเฉพาะราย และเห็นวาเนื่องจากบัตรสนเทหนี้มีสงไปยังกระทรวงทบวงกรมตางๆหลายแหง เมื่อจะไมรับ
พิจารณาแลวก็ควรจะไดมีระเบียบเพื่อถือปฏิบัติแนวเดียวกันทั้งหมด 
  คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาแลว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ ลงมติเห็นชอบดวย 
และใหถือเปนหลักปฏิบัติตอไปตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

  จึงขอยืนยันมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

 

                                                                                        ขอแสดงความนับถืออยางสูง  

                                                                                                  มนูญ  บริสุทธิ์    
                                                                                             (นายมนูญ  บริสุทธิ์)    
                                                                                           เลขาธิการคณะรฐัมนตรี  
                                                                               
 
 

- ๗๙ - 



                (สําเนา)  
 

 
 
ที่  น.ว. ๑๙๗/๒๔๙๖ 

  

                                                 
 
 
              กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

                                                                              ๒๒  สิงหาคม  ๒๔๙๖ 

เร่ือง  ระเบียบการสอบสวนเรื่องราวรองกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 

เรียน  (เวียนกระทรวงทบวงกรม) 

  อนุสนธิหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๒๖๓/๒๔๙๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๔๙๕ แจงคําสั่งนายกรัฐมนตรีวางแนวทางปฏิบัติการสอบสวนเรื่องราวรองกลาวโทษขาราชการมานั้น 
  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดลงมติให ก.พ. พิจารณาวางระเบียบคุมครองผูถูกกลาวโทษขาราชการ
อยาใหตองไดรับภัยอันเนื่องมาจากการรองเรียน ซ่ึงบัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณาและเสนอระเบียบคุมครองผูรอง
กลาวโทษขาราชการมา เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการแลว ดังนี้ 
  ๑) เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราวกลาวทาขาราชการจากราษฎรในเบื้องตนใหถือเปนทางลับ
ทางราชการ 
  ๒)สงสําเนาเรื่องราวกลาวโทษขาราชการโดยปดชื่อผูรอง ใหผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาชั้นเอก 
ทําการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม ถาเปนสวนภูมิภาคซึ่งไมมีขาราชการชั้นเอก จะให
ขาราชการไมต่ํากวาชั้นโททําการสืบสวนก็ได 
  ๓)ถาปรากฏวามีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมืองใหดําเนินคดีทางอาญา 
ถาปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดําเนินการสอบสวนหรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
  ๔)ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุมครองผูรอง อยาใหตองรับภัยหรือ   
ความไมชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการรองเรียนนั้น 
  คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ศกนี้ ลงมติเห็นชอบดวยตามที่ ก.พ. 
เสนอ และใหถือเปนหลักปฏิบัติตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อจัดไดส่ังใหถือเปนทางปฏิบัติตอไปได 

                                                                                        ขอแสดงความนับถือ  

                                                                                             ชํานาญอักษร    
                                                                                       (หลวงชํานาญอักษร)    
                                                                                     เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 
 
                                                                                              - ๘๐ - 



                (สําเนา)  
 

 
 
ที่  น.ว. ๒๕๓/๒๔๙๕ 

  

                                                 
 
 
              กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

                                                                                     ๕  พฤศจิกายน  ๒๔๙๕ 

เร่ือง  การสอบสวนเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษขาราชการ 

เรียน  (เวียนกระทรวงทบวงกรม) 

  อนุสนธิหนังสือที่ น.ว. ๒๑๒/๒๔๙๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ศกนี้ แจงมติคณะรัฐมนตรีให
กําชับและกวดขันการสอบสวนเรื่องราวที่ขาราชการตองหาวากระทําผิดวินัยใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว                
และโดยเที่ยงธรรม ความแจงอยูแลว  นั้น 

  บัดนี้  ปรากฏตามเรื่องที่มีราษฎรรองทุกขมายังทานนายกรัฐมนตรี วาไดรับความเดือดรอน
จากการปฏิบัติการไมเปนธรรมของขาราชการบาง หรือรองวาขาราชการทําการทุจริตตอหนาที่บาง ซ่ึงไดส่ัง
กระทรวงทบวงกรมเจาสังกัดพิจารณาระงับความเดือดรอนของราษฎรนั้น บางรายการพิจารณาสอบสวนหรือ
สืบสวนกวาจะไดผลเปนเวลานานหลายๆเดือนซึ่งลาชาเกินสมควร นอกจากนี้ บางทีก็สงเรื่องใหผูถูกกลาวหา 
รายงานชี้แจงขอเท็จจริงดวยตนเอง การดําเนินเรื่องเชนนี้อาจเปนโอกาสใหผูทุจริตทําการแกไขบิดเบือน
พยานหลักฐานได ทางที่ดีควรจะสั่งใหผูบังคับบัญชาเหนือผูถูกกลาวหาขึ้นไป เผ็นผูสืบสวนทางลับโดยสงวน
นามผูกลาวหาไวกอน ถาเรื่องมีมูลความจริงจึงสั่งสอบสวนตามระเบียบราชการ ซ่ึงจะไดขอเท็จจริงที่ถูกตอง
แนนอนกวา และเปนประโยชนแกประเทศชาติทวียิ่งขึ้น 

  ทานนายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งใหเรียนมาเพื่อกระทรวงทบวงกรมตางๆไดส่ังใหยึดถือ          
เปนแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนเรื่องที่ขาราชการถูกกลาวหาวาปฏิบัติราชการมิชอบดังกลาวมานั้น       
ตอไปดวย 
 

 
                                                                                        ขอแสดงความนับถือ  

                                                                                             ชํานาญอักษร    
                                                                                       (หลวงชํานาญอักษร)    
                                                                                     เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

 
 
 

 
- ๘๑ - 



                         

 
 
 
 
 

 
หมายเลขเบอรโทรศัพทสายดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๑๑๐ ศูนยบริการขาวสารขอมูล  TOT Contact Center บมจ. ทีโอที 
๑๑๐๒ ศูนยบริการขอมูล Call Center วุฒิสภา TRUE 
๑๑๐๓ ศูนยบริการขอมูล TT&T Call Center บมจ. TT&T 
๑๑๑๑ ศูนยบริการขอมูลขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน กระทรวง ICT 
๑๑๑๒ ศูนยบริการสั่งอาหาร  The Pizza Company Call Center บมจ. เดอะไมเนอร ฟูดกรุป 
๑๑๑๓ ศูนยบริการขอมูล BUG บริษัท สามารถ อินโฟมีเดีย 
๑๑๑๕ ศูนยบริการขาวสารขอมูล ธนาคารออมสิน  (GSB Call 

Center)  
ธนาคาร ออมสิน 

๑๑๑๗ ศูนยบริการขอมูล เจ มารท Call Center บริษัท เจ มารท จํากัด 
๑๑๒๓ สายตรงกระทรวงคมนาคม  กองกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม 
๑๑๒๔ ศูนยบริการขอมูลผูเอาประกัน ไทยประกันชีวิตแครเซ็น

เตอร 
บริษัท ไทยประกันชวีิต จํากดั 

๑๑๒๕ ศูนยบริการขอมูลผูใชน้ํา การประปานครหลวง  การประปานครหลวง 
๑๑๒๖ สายการบินวนัทูโก บริษัท โอเรียนทไทย แอรไลน 

จํากัด 
๑๑๒๘ ศูนยบริการลูกคา Contact Hutch  บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส 

มัลติมีเดีย จํากดั 
๑๑๒๙ ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค( PEA 

Call Center )   
การไฟฟาภูมิภาค 

๑๑๓๐ ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา การไฟฟานครหลวง ( MEA 
Call Center )   

การไฟฟานครหลวง 

๑๑๓๑ ศูนยรับเรื่องรองเรียนสมุทรปราการ องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการ 

๑๑๓๓ ศูนยบริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน)  

บมจ. ทีโอที 

๑๑๓๔ ศูนยรับแจงเบาะแสและใหความชวยเหลือเด็ก มูลนิธิป
วีณา หงสกุล  

มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล 

๑๑๓๕ แจงเหตุดวนหรือรองทุกข บริการใหขอมูลในเรื่องคดี
เศรษฐกิจ  

กองบังคับการสืบสวนคดี
เศรษฐกิจ 

๑๑๓๖ ศูนยรับแจงเหตุการทําผิดกฎหมายวาดวยปาไม กรม
ตํารวจปาไม  

กองตํารวจสื่อสาร 

 



- ๒ - 

 

เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๑๓๗ ศูนยรับแจงขอมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100  บริษัทแปซิฟค คอรปอเรชั่น 

จํากัด 
๑๑๓๘ ศูนยรับแจงขาวสารปราบปรามยาเสพติด กรมสื่อสารทหาร 
๑๑๓๙ ศูนยสนับสนนุการปฏิบัติงานดานการขาว หนวยขาวกรองทหาร 
๑๑๔๐ รับเรื่องรองเรียนและเสนอแนะ สํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ  
๑๑๔๑ TOT Smart call บมจ. ทีโอที 
๑๑๔๒ ศูนยบริการใหขอมูลสินคาผานระบบโทรศัพท บริษัท เลนโซ เพจจิ้ง จาํกัด 
๑๑๔๔ ศูนยบริการขายสินคาผานระบบโทรศัพท บริษัท เลนโซ เพจจิ้ง จาํกัด 
๑๑๔๕ ศูนยบริการสั่งอาหาร เชสเตอร กริลล บริษัท เชสเตอรฟูด จํากดั 
๑๑๔๖ สายดวนทางหลวงชนบท รับแจงถนนชํารุด กรมทางหลวงชนบท 
๑๑๔๘ ศูนยบริการ AIS Serenade สําหรับบริการลูกคาระบบ 

GSM 
บจม. แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส 

๑๑๔๙ ศูนยบริการ AIS Call Center สําหรับบริการลูกคาระบบ 
One-2-call 

บจม. แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส 

๑๑๕๐ ศูนยบริการสั่งอาหาร KFC และ Pizza Hut  บริษัท เคเอฟซี อินเตอร
เนชันเนล (ประเทศไทย) จํากัด 

๑๑๕๕ ศูนยบริการนกัทองเที่ยว (Tourist Service Centre) ศูนยอํานวยความสะดวก
นักทองเที่ยวและตํารวจ
ทองเที่ยว 

๑๑๕๗ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 
๑๑๖๔ ศูนยบริการขอมูลกรมศุลกากร  กรมศุลกากร 
๑๑๖๕ สายดวนยาเสพติด  สถาบันธัญญารักษ กรมการ

แพทย 
๑๑๖๖ สายดวน รองทุกขเกี่ยวกับสนิคาบริโภค  คณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค 
๑๑๖๗ ศูนยใหคําปรึกษาหรือแนะนาํเกี่ยวกับกฏหมาย การราง

นิติกรรมสัญญา 
สภาทนายความ 

๑๑๖๙ ศูนยใหคําปรึกษาธุรกิจระหวางประเทศ  กรมสงเสริมการสงออก 
๑๑๗๐ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๑๑๗๑ 

สายดวนเลือกตั้ง 1171  
สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง (กลต.) 

๑๑๗๔ ศูนยบริการขอมูลยางพารา สํานักงานตลาดกลาง
ยางพารา   

กรมวิชาการเกษตร  
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เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๑๗๕ ศูนยบริการขอมูลผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท AIS บจม. แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส 
๑๑๗๗ ศูนยบริการรับแจงโทรศัพทขัดของ  บมจ. ทีโอที 
๑๑๗๘ สํานักตรวจคนเขาเมือง รับแจงเหตุดวน-เหตุรายเกี่ยวกบั

บุคคลตางดาว 
สํานักตรวจคนเขาเมือง (สตม.) 

๑๑๗๙ ศูนยบริการขอมูลสมาชิก (กบข.)  กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข) 

๑๑๘๒ ศูนยบริการขาว กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมอุตุนิยมวทิยา 
๑๑๘๕ บริการ WOW Station  ของ AIS บจม. แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส 
๑๑๘๖ ศูนยบริการขอมูล สายดวนประกันภัย  (คปภ.)  กรมการประกนัภัย กระทรวง

พาณิชย 
๑๑๘๘ คนหาเบอรโทรศัพทหนาเหลือง บริษัท เทเลอินโฟ มิเดยี จํากัด 
๑๑๙๐ ศูนยรับแจงเหตุดวนเหตุราย กองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน 
๑๑๙๑ ปดส. แจงเหตขุอมูลขาวสารและพยานหลกัฐานเกี่ยวกับ

อาชญากรรม 
ตํารวจสอบสวนกลาง 

๑๑๙๒ ศูนยบริการกํากับดูแลการปองกันและปราบปรามการ
โจรกรรมรถ 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

๑๑๙๓ ศูนยขอมูลขาวสารตํารวจทางหลวง ตํารวจทางหลวง 
๑๑๙๔ ศูนยรับเรื่องรองทุกขเกี่ยวกบัพฤติกรรมขาราชการตํารวจ  ตํารวจสอบสวนกลาง 
๑๑๙๕ ศูนยรับแจงเหตุราย ผูมีอิทธิพล เบาะแสอาชญากรรม  ตํารวจกองปราบ 
๑๑๙๖ ศูนยรับแจงอุบัติเหตุทางน้ํา กองบังคับการตํารวจน้ํา 
๑๑๙๗ ศูนยบริการขอมูลจราจร ควบคุมจราจร ตํารวจจราจร 
๑๑๙๘ ศูนยบริการขอมูล แลนด แอนด เฮาส  บริษัท แลนด แอนด เฮาส 
๑๑๙๙ ศูนยปลอดภยัทางน้ํา (รับแจงอุบัติเหตุ เหตดุวนทางน้ํา)  กรมเจาทา 
๑๒๐๐ ศูนยขอมูลและรับเรื่องรองเรียน กทช.   สนง.คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาต ิ
๑๒๒๒ Internet Access (TOTonline) เพื่อใหบริการ Internet 

ผาน เครือขาย IP 
บมจ. ทีโอที 

๑๒๓๔ บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยดั  บมจ. ทีโอที 
๑๒๓๘ บริการ Prepaid Voice โดยใชบัตร TIP Card บมจ. ทีโอที 
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เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๒๗๕ สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๑๒๗๘ Voice Mail ใชฝากขอความ (I-Box) บมจ. ทีโอที 
๑๒๗๙ Voice Mail ใชฟงขอความ (I-Box) บมจ. ทีโอที 
๑๓๐๐ สายดวนเพื่อสังคม ศูนยประชาบดี  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 
๑๓๑๐ Green Call รับแจงเหตุส่ิงแวดลอม และเปนศูนย

ประสานงานชวยผูประสบภยั 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๑๓๑๓ ศูนยบริการรวม กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

๑๓๑๕ ศูนยรับแจงขอมูลขาวสาร กรณีพบเห็นขอมลูไม
เหมาะสมในอนิเตอรเน็ต   

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 

๑๓๑๘ ศูนยสอบถามการจองตั๋วเครือ่งบิน นกแอร Call Center  บริษัท สกาย เอเชีย จํากดั 
๑๓๒๑ 

Call Center สํานักงานนายตาํรวจราชสํานกัประจํา 
สํานักงานนายตํารวจราชสํานัก
ประจํา 

๑๓๒๒ ศูนยบริการ CAT Contact Center  การสื่อสารแหงประเทศ 
๑๓๒๓ สายดวนสุขภาพจิตและบรกิารเลิกยาเสพติด (โครงการ 

To be number one) 
กรมสุขภาพจติ 

๑๓๓๐ ศูนยบริการสายดวนบัตรทอง โครงการ 30 บาท รักษาทุก
โรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

๑๓๓๑ ศูนยบริการลูกคา True  บริษัท ทรูมูฟ  
๑๓๓๒ ศูนยรับเรื่องรองเรียนกรมศลุกากร    กรมศุลกากร 
๑๓๓๓ ศูนยบริการบวัหลวงโฟน        ธนาคารกรุงเทพ 
๑๓๓๗ ศูนยบริการขอมูลเมืองพัทยา  (พัทยา Call Center) ศาลาวาการเมอืงพัทยา 
๑๓๔๑ ศูนยรับแจงเหตุดวน-เหตุราย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กองบัญชาการผสมพลเรือน 

ตํารวจ ทหาร  
๑๓๔๒ ศูนยใหขอมูลขาวสารกับหนวยงานราชการ ศูนยประสานงานขาวกรอง

แหงชาต ิ
๑๓๔๔ ศูนยบริการ ส่ังอาหาร S&P Delivery  บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 

จก. 
๑๓๔๖ ศูนยขาวกรองทางทหาร       หนวยขาวกรองทางทหาร กอบ

ทัพบก 
๑๓๕๒ ไทยเศรษฐกิจประกันภัย      บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกนัภัย 

จํากัด 
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เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๓๕๕ สายดวน ศาลปกครอง 1355  สํานักงานศาลปกครอง 
๑๓๕๖ ศูนยปลอดภยัคมนาคม  (สายดวนปญหาดานการจราจร) ศูนยปลอดภยัคมนาคม 
๑๓๕๗ SME Call Center เพื่อใหคําปรึกษาแนะนาํ กลุม

อุตสาหกรรม SME 
บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรม
ขนาดยอม SME 

๑๓๕๘ ศูนยบริการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม Call Center กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
๑๓๕๙ ศูนยรับแจง การเงินนอกระบบ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๑๓๖๐ กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายใน 
๑๓๖๒ ศูนยรับแจงเหตุไฟปา กรมปาไม 
๑๓๖๓ กรมสื่อสารทหารอากาศ    กรมสื่อสารทหารอากาศ 
๑๓๖๔ ศูนยบริการลูกคา บริษัท ดีทแฮลม DKSS Health Care บริษัท ดีทแฮลม จํากัด 
๑๓๖๕ ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินของทอสงกาซ บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) 
บริษัท ปตท จาํกัด 

๑๓๖๗ ศูนยพษิวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร รพ.
รามาธิบดี 

๑๓๖๘ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญา 
๑๓๖๙ ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ IEC Contact Center  บริษัท อินเตอรเนชั่นเนิลเอนจี

เนียร่ิง จํากัด 
๑๓๗๓ ศูนยบริการ อยุธยา อลิอันช ซีพี  บริษัท ทีคิวเอม็ อินชัวรรันส 

โบรคเกอร จํากัด 
๑๓๗๔ สายดวน กอ.รมน. รับรองเรื่องราวภัยความมั่นคง สํานักเลขาธิการกองอํานวยการ

รักษาความมัน่คงภายใน 
๑๓๗๕ Property Perfect        บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค 

จํากัด 
๑๓๗๖ สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี เพื่อใหการ

ดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงสรางการแบงสวนราชการ
ใหมมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลดัสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

๑๓๗๗ สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี    เพื่อรับคํารองทาง
โทรศัพทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ 

๑๓๘๐ ศูนยสอบถามเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ 

สํานักปลัดสํานักงาน
นายกรัฐมนตร ี

๑๓๘๑ ศูนยแจงเบาะแสการลักลอบเจาะและใชน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
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เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๓๘๔ TIG Call Center เพื่อนํามาใชในธุรกิจแกส็อุตสาหกรรม บริษัท ไทยอนิดัสเตรียล แก็ส 

จํากัด 
๑๓๘๕ ศูนยปฏิบัติการ AFTA Hotline 1385 ของกรมการคา

ตางประเทศ 
กรมการคาตางประเทศ 

๑๓๘๖ ศูนยรับแจงเบาะแสยาเสพตดิ  สํานักงาน ป.ป.ส 
๑๓๘๗ โครงการสายเด็ก (ดูแลเดก็โดนทําราย) เพือ่นแกวสมาคม  เพื่อนแกวสมาคม 
๑๓๘๘ โครงการบานและอาคารที่อยูของ ควอลิตี ้เฮาส  บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด 

๑๓๙๙ E-learning ใหผูสนใจเขาศึกษาและคนควาผาน Internet 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทยีม 

๑๔๖๐ ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา กรมชลประทาน 
๑๔๖๖ ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ (Call Center) สํานักงานสลาก

กินแบงรัฐบาล 
สนง.สลากกินแบงฯ 

๑๔๗๗ ศูนยรับแจงเหตุขัดของวงจรสื่อสารขอมูล (Lease Line 
ขัดของ) 

บมจ. ทีโอที 

๑๔๘๔ ศูนยบริการลูกคาเมืองไทยประกันภัย  บริษัท เมืองไทยประกนัภยั 
จํากัด 

๑๔๙๐ TOT Smart call บมจ. ทีโอที 
๑๕๐๕ International Calling Card บมจ. ทีโอที 
๑๕๐๖ สายดวนกระทรวงแรงงาน   กระทรวงแรงงาน  
๑๕๔๐ ปตท. Call Center เพื่อรับแจงอุบัติภัยเกี่ยวกับกาซ บริษัท ปตท.จาํหนายกาซ

ธรรมชาติ 
๑๕๔๑ ศูนยรับแจงขอมูลอาชญากรรมและยาเสพตดิ  มูลนิธิปองกันตอตาน

อาชญากรรมและยาเสพติดใน
ประเทศไทย 

๑๕๔๓ ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ การทางพิเศษฯ 
๑๕๔๔ “บริการบัตรโทรศัพท กสท.” THAICARD การสื่อสารแหงประเทศไทย 
๑๕๔๕ ศูนยรับเรื่องรองเรียน และ บริการ “อรอยทั่วไทย ส่ังไดที่

ไปรษณยี”  
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

๑๕๔๖ สายดวนแรงงานเด็ก  กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน 

๑๕๔๘ ศูนยบริการงานขอมูลทะเบียนและบัตร สํานักงานกลาง ทะเบียนราษฎร 
กรมการปกครอง 
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เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๕๕๑ ศูนยบริการ กรุงไทย Phone ธนาคารกรุงไทย 
๑๕๕๒ ศูนยจองหองพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทย  สมาคมโรงแรมไทย 
๑๕๕๓ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรไทย Customer Service 

Group 
ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด 
(ไทย) จํากดั  

๑๕๕๔ ศูนยบริการชวยเหลือผูปวยอุบัติเหต ุหนวยกูชีวิต วชิรพ
ยาบาล 

สํานักการแพทย กทม. 

๑๕๕๕ ศูนย กทม.  สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 
๑๕๕๖ สายดวนผูบริโภคกับ อย.  คณะกรรมการอาหารและยา 
๑๕๕๗ ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ บริษัทวิริยะประกนัภัย  บริษัท วิริยะประกันภัย จํากดั 
๑๕๖๓ ศูนยใหบริการขอมูลกระทรวงอุตสาหกรรม  สํานักงานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม 
๑๕๖๔ สายดวนขอมูลสารเคมี   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๑๕๖๖ ศูนยบริการสํารองที่นั่งของ บริษัทการบินไทย การบินไทย 
๑๕๖๗ ศูนยดํารงธรรม ใหบริการขอมูลของ

กระทรวงมหาดไทย    
กระทรวงมหาดไทย 

๑๕๖๙ ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคา กรมการคาภายใน  กรมการคาภายใน  กระทรวง
พาณิชย 

๑๕๗๐ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ศูนยใหคําปรึกษาธรุกิจ  รับเรื่อง
รองทุกขเกี่ยวกับงานของกรมทะเบียนการคา 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย 

๑๕๗๒ กรุงศรี Phone 1572  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
๑๕๗๓ ศูนยสงเสริมผูสงออกรายยอย ( SME) เพื่อบริการขอมูล

ขาวสาร 
การทาเรือแหงประเทศไทย 

๑๕๗๗ ศูนยส่ังซื้อสินคาทางโทรศัพท  บริษัท พร็อพเพอรตี้ 
เทคโนโลยี จํากัด 

๑๕๗๘ รับแจงขอความชวยเหลือเพือ่ดูแลเด็ก  กรม
ประชาสงเคราะห  

ศูนยบริการคุมครองสวัสดิภาพ
เด็กฯ 

๑๕๗๙ สายดวนการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ (ศูนย
ชวยเหลือเด็กทางการศึกษา) 

๑๕๘๑ ศูนยบริการขาวสารขอมูล AIA  Call Center  บริษัทอเมริกนัอินเตอรเนช
ชันแนล แอลชัวรันส จํากดั 
(AIA) 
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เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๕๘๔ ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ กรมขนสงทางบก 
๑๕๘๖ สายดวน กรมทางหลวง  กรมทางหลวง 
๑๕๘๘ ศูนยบริการ ซิตี้โฟนแบงกกิง้  ธนาคารซิตี้ แบงก สาขา

กรุงเทพฯ 
๑๕๘๙ ศูนยบริการขาวสารขอมูลของธนาคาร ธนชาตจํากัด  บริษัท ธนชาติ แมเนจเมนท 

แอนด เซอรวสิ จํากัด 
๑๕๙๐ HSBC Phone Banking ศูนยบริการขาวสารขอมูล

ธนาคารฮองกงเซี่ยงไฮ 
ธนาคารฮองกงเซี่ยงไฮ 

๑๕๙๒ ศูนยขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับงาน
กองทุนฯ 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุนชนเมอืงแหงชาต ิ

๑๕๙๓ ศูนยรับแจงเรือ่งรองเรียน ธกส. (Call Center 0-2555-
0555) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

๑๕๙๕ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ธนาคารแสตนดารด ชารเตอร  ธนาคารสแตนดารด ชารเตอร 
นครธน จํากัด (มหาชน)  

๑๕๙๖ ศูนยบริการขอมูลประกันภยั – บริษัทสินมั่นคง
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย 
จํากัด 

๑๕๙๗ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา  (ยายเบอรติดตอไปที่ 0-
2610-4888)  

สํานักงานกองทุนใหกูยืมเพือ่
การศึกษา 

๑๕๙๙ ศูนยอํานวยการสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
๑๖๐๐ Quitline ศูนยใหคําปรึกษาทางโทรศัพทแกผูตองการเลิก

สูบบุหร่ี 
มูลนิธิหมอชาวบาน 

๑๖๑๕ ศูนยบริการลูกคาสัมพันธการเคหะแหงชาติ  การเคหะแหงชาติ 
๑๖๑๖ ศูนยบริการ Audiotex บมจ.ทีโอที 
๑๖๒๐ ศูนยบริการ Call Center บริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากดั 

( มหาชน)  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จํากัด 

๑๖๔๔ ศูนยบริการขอมูลขาวสารการจราจร (สวพ 91) สํานักงานคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก 
(คจร.) 

๑๖๔๕ สายดวนชวนรูเอดส    สมาคมแนวรวมภาคธุรกิจไทย
ตานภยัเอดส 

๑๖๔๖ ศูนยเอราวณั    สํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร 
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เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๖๔๗ Calling Card ประเภท Prepaid และผูตองขังในเรือนจํา บมจ. ทีโอที 
๑๖๔๘ สายดวนองคการเภสัชกรรม 1648  องคการเภสัชกรรม 
๑๖๕๐ ศูนยแจงเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยจากสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ 
๑๖๖๐ ศูนยบริการขอมูลขาวสาร กศน. การศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
๑๖๖๑ ศูนยบริการรถแท็กซี ่สหกรณแทก็ซี่สยาม จํากัด  สหกรณแทก็ซี่สยาม จํากัด 
๑๖๖๓ ศูนยวิจัยโรคเอดส ใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคเอดส สภากาชาดไทย 
๑๖๖๔ ศูนยตอบรับขอมูลทางโทรศัพท สภากาชาดไทย  สภากาชาดไทย 
๑๖๖๖ ศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 
๑๖๖๗ สายดวน สุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
๑๖๖๙ ศูนยนเรนทร   กระทรวงสาธารณสุข 
๑๖๗๑ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส จํากัด   บจก. ซีทีไอ โลจิสติกส จํากดั 
๑๖๗๒ ศูนยบริการขาวสารการทองเที่ยว ททท. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
๑๖๗๕ สายดวนโภชนาการ กินดีอยูดี อนามยัใกลตัว กรมอนามัย 
๑๖๗๖ ศูนยบริการประชาชนในการรับเรื่องรองเรียนเกีย่วกับ

เจาหนาที่ของรัฐ 
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา 

๑๖๗๗ ศูนยบริการ “รวมดวยชวยกัน”  บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ 
จํากัด 

๑๖๗๘ ศูนยบริการขอมูล DTAC Call Center DTAC 
๑๖๘๑ ศูนยบริการรถแท็กซี ่ TAXI RADIO  บริษัท ไทเอส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด 
๑๖๘๕ ศูนยบริการขอมูล บมจ.แสนศิริ  บริษัท แสนศริิ จํากัด (มหาชน) 
๑๖๘๘ ศูนยรับแจงขอมูลการผลิตและจําหนายยาเสพติด  กองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด 
๑๖๘๙ ศูนยวายภุักษฟาใส  กระทรวงการคลัง 
๑๖๙๐ ศูนยบริการสอบถามขอมูลการเดินทาง การรถไฟแหง

ประเทศไทย  
การรถไฟแหงประเทศไทย 

๑๖๙๑ ศูนยรับแจงอุบัติเหต ุโรงพยาบาลตํารวจ กองตํารวจสื่อสาร สํานักงานสง
กําลังบํารุง 

๑๖๙๓ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

๑๖๙๔ สายดวนกรมการจัดหางาน  กรมการจัดหางาน 
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เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๖๙๖ ศูนยบริการรับแจงเหตุเพลิงไหม อุบัติภยัทางน้ํา กรมสื่อสารทหารเรือ 
๑๖๙๙ ศูนยใหขอมูลบริการของโรงแรมดุสิตธาน ี โรงแรมดุสิตธานี 
๑๗๑๑ ศูนยบริการโทรสั่งความอรอยกับ McDelivery   บริษัท แมคไทย จํากัด 
๑๗๑๓ ศูนยปราบปรามบุหร่ีเถ่ือนและสุราเถ่ือน  กรมสรรพสามิต 
๑๗๑๗ ศูนยบริการ  สายดวนเมาไมขับ  มูลนิธิเมาไมขับ 
๑๗๑๘ มูลนิธิคุณพุม มูลนิธิคุณพุม 
๑๗๑๙ ศูนยบริการ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพ  วัฒโนสถ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
๑๗๒๕ ศูนยบริการขอมูล บลจ.ทหารไทย บริษัท หลักทรัพยจัดการ

กองทุน ทหารไทย จํากัด 
๑๗๒๘ สายดวนสุขภาพ รพ.ศิครินทร   โรงพยาบาลศิครินทร 
๑๗๒๙ ศูนยบริการ สินทรัพยประกนัภัย  บจก. สินทรัพยประกนัภยั 
๑๗๓๑ ศูนยบริการสั่งซื้อสินคาบริษัท บางกอกอินดัสเตรียลแกส 

จํากัด 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล
แก็ส 

๑๗๓๔ ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ บริษัท เชฟโรเลต เซลส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท เซฟโรเลต เซลส จํากัด 

๑๗๓๗ ศูนยขอมูล ประกันภัย TQM Insurance Broker TQM Insurance Broker 
๑๗๔๑ สายดวนขอมูลอัตโนมัติศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 
๑๗๔๓ ศูนยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิงานของรัฐสภา  สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร 
๑๗๔๖ สําหรับใหบริการ Call Center กรมการพัฒนาชุมชน 
๑๗๕๒ ศูนยสัญญาณวิกฤติ Critical Alarm Center (CAC) บริษัท เวลเนสแคร จํากัด 
๑๗๕๕ สายตรงวิศวกร ซีแพค  บริษัท CPAC 
๑๗๕๙ ศูนยบริการ สายดวน Double A  บริษัท แอ็ดวานซ อะโกร จํากัด 
๑๗๖๑ สมาคมเสริมสรางครอบครัวใหอบอุน สมาคมแมบานมหาดไทย 
๑๗๖๓ Hello Bangkok บริษัท บางกอกไตรวิช่ัน จํากัด 
๑๗๖๔ ศูนยบริการ สํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพือ่

การเกษตร 
๑๗๖๕ ศูนยบริการขอมูลประชาชน (Call Center) กระทรวง

วัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

๑๗๖๖ ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ เมืองไทยประกนัชีวิต  บริษัท เมืองไทยประกนัชีวติ 
จํากัด 

๑๗๖๗ ใหคําปรึกษาแนะนําการแปลงสินทรัพยเปนทุน แปลงสินทรัพยเปนทุน 
 



- ๑๑ - 

 

เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช หนวยงานหรือบริษัท 
๑๗๗๐ ศูนยบริการ ธนาคารธนชาต Contact Center บริษัท เงินทุนธนชาติ จํากัด 
๑๗๗๑ Bangkok Airways Asia Boutique Airline บริษัท การบินกรุงเทพฯ 
๑๗๗๒ ศูนยบริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลพญาไท 
๑๗๗๗ ศูนยบริการ Call Center TOT 3 G บมจ. ทีโอที 
๑๗๘๒ FEDEX  รับสงพัสดุ บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส 

คอรปอเรชั่น 
๑๗๘๔ สายดวนนิรภยั  กรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
๑๗๘๕ สายดวน ก.พ.ร. (ตอบปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ราชการ) 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ 

๑๗๘๖ ศูนยบริการขอมูล สํานักงานขาราชการพลเรือน สายดวน 
กพ.  

สํานักงาน ก.พ 

๑๗๙๐ แอลเอ็มจ ีประกันภยั รับแจงประกันภัยทางรถยนต บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภยั 
จก. 

๑๘๐๐ บริการ Toll Free บมจ. ทีโอที 
๑๘๖๐ ศูนยเตือนภยัพบิัติแหงชาต ิ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๑๘๘๐ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต  ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดั

ชายแดนภาคใต  
๑๘๘๘ บริการ Calling Card บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บมจ. ทีโอที 
๑๘๙๙ ศูนยรับแจงเหตุ มิสกวัน  กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในภาค 1 
๑๙๐๐ บริการ Audiotex บริษัท ทริปเปล เอ แอสเซ็ท 

แมนเนทเมนท จํากัด 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

จัดทําโดย 
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 

คณะผูจัดทํา 
นางอังคณา  ชิตะติตติ ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
นายสุรชัย  พินธุทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
นายปยะพล   กายวิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
นางสาวเพ็ญนภา  เดชดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 


