คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

กลุ่มกฎหมายและคดี
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
คู่มื อปฏิบัติงานเกี่ ยวกั บเรื่องร้องเรี ยนฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดํ าเนินการจั ดการ
ข้อร้องเรียนของกลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาพะเยาเขต ๒ โดยคู่มื อการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวได้กําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดําเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการ
จั ดการเรื่ องร้องเรียนของสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพะเยาเขต ๒ ที่ เป็ นมาตรฐานเดียวกั น
จนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการได้ข้อยุติ และให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจมากที่สุด
กลุ่มกฎหมายและคดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล
สถานที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
คําจํากัดความ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
การบันทึกข้อร้องเรียน
การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
การรายงานผลการดําเนินการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ
มาตรฐานงาน
ภาคผนวก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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คู่มือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน
กลุ่มกฎหมายและคดี
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิ ดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ ที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็นมีการปรับปรุง ภารกิจให้
ทั นต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ จึงได้จัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อ แจ้งให้ทราบเกี่ ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ ขึ้น
๒. ที่ตั้งของกลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
ตั้งอยู่ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาพะเยาเขต ๒ หมู่ 17 บ้านจุน ตําบลจุน
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕6000 อาคารเวียงลอ
๓. ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน
กลุ่มกฎหมายและคดี โดยมีนิติกร เป็นผู้รับชอบในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๒ ดังโครงสร้างขอบข่ายภารกิจงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 7 กันยายน 2561 หน้า 27 ได้กําหนดอํานาจ
หน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงาน
คดี ของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๔. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษา
พะเยา เขต ๒ มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่ อ ให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบ หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๕. คําจํากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม
จากการดําเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไป
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไปผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดย
มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้อง
ขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ไปรษณีย์
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
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7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ระยะเวลาดําเนินการรับ
ความถี่ในการตรวจ
ช่องทาง
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
หมายเหตุ
สอบช่องทาง
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทุกครั้งที่มีการ
ภายใน ๑ วันทําการ
ณ สํานักงานเขตพื้นที่
ร้องเรียน
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต ๒ ผ่านตู้แสดงความคิดเห็น
ร้องเรียนทาง E-mail ของ
ทุกวัน
ภายใน ๑ วันทําการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
ร้องเรียนเป็นหนังสือส่งผ่านทาง ทุกวัน
ภายใน ๑ วันทําการ
ไปรษณีย์
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ทุกวัน
ภายใน ๑ วันทําการ
0-5407-9867
ร้องเรียนทางโทรสาร
ทุกวัน
ภายใน ๑ วันทําการ
0-5407-9867
8. การบันทึกข้อร้องเรียน
8.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ติดต่อของผูร้ ้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
8.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ตอ้ งบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน
9. การรับ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน
๑) เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียน
โดยละเอียด
๒) สรุป ประเด็นการร้อ งเรียนโดยย่อเพื่อเสนอผู้บัง คับ บัญ ชา หากเรื่องร้องเรียนมี ป ระเด็น
เกี่ยวข้องกับ กฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๓) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
การ เอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย
๔) เรื่อ งร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องคุ้ม ครองความปลอดภัยให้ แก่ผู้
ร้องเรียน และพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น
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๕) เรื่อ งร้อ งเรียนกล่าวโทษ แจ้ง เบาะแสการกระทํ าความผิด หรือผู้มี อิท ธิพลซึ่ง น่าจะเป็น
อันตรายต่อ ผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายสําเนาคําร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หากเป็น
การกล่าวหา ในเรื่องที่เป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้รอ้ งเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งสําเนาคําร้องให้
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อคําร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา
“ลับ” ใน เอกสารทุกแผ่น
๖) เมื่ อ อ่ านคําร้อ งแล้วต้อ งประเมิ นด้วยว่า เรื่องน่าเชื่อถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้ง หมายเลข
โทรศัพท์มา ด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง เพราะบางครัง้
อาจมีการแอบ อ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อนควรถามว่า
ท่านได้ส่งเรื่อง ร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น แล้วรีบจบการสนทนา
๑๐. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
๑๐.๑ กรณีเ ป็นการขอข้อมู ลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
๑๐.๒ ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การ ใช้
วาจาไม่สุภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กริยา มารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอํานวยความสะดวกต่าง
ๆ เป็นต้น จัดทําบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์
แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษา
พะเยา เขต ๒ ให้ดําเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
๑๐.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทําหนังสือร้องเรียน ความไม่
โปร่ง ใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เ จ้าหน้าที่ จัดทํ าบันทึ ก ข้อ ความเพื่อเสนอผู้บ ริห ารพิจ ารณาสั่ง การไปยั ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๑๑. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินการให้ทราบภายใน ๓๐ วันทําการ เพื่อเจ้าหน้าที่
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๑๒. การรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๒.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๑๒.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนํ ามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป
๑3. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีได้รับเรือ่ งร้องเรียน ให้งานวินัยและนิติการ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทําการ
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ภาคผนวก
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๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่มาตรา ๕๙ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หบุคคลมีสิทธิเสนอ
เรื่องราวรองทุกขและไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว สมควรกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการจัดการเรื่องราวรองทุกข เพื่อบรรเทาและเยียวยาความเดือดรอ นของประชาชน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ การจั ด การเรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ข องส ว นราชการให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ น
ระเบียบนี้ เวนแตการจัดการเรื่องราวรองทุกขที่ตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมาย
ใหสวนราชการที่รับคํารองทุกขแนะนําใหผูรองทุกข ไปดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการดังกลาว
การรองทุกขตามระเบียบนี้ไมเปนการตัดสิทธิของผูรองทุกขตามกฎหมายอื่น
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“คํารองทุกข” หมายความวา คํารองทุกขที่ผูรองทุกขไดยื่นหรือสงตอเจาหนาที่ ณ สวนราชการ
ตามระเบียบนี้ และหมายความรวมถึงคํารองทุกขที่ไดยื่นแกไขเพิ่มเติมคํารองทุกขเดิม โดยมีประเด็น
หรือขอเท็จจริงขึ้นใหมดวย
“ผูรองทุกข” หมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบฉัน ทะใหรองทุกขแ ทน และผูจัดการแทน
ผูรองทุกขดวย
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม และหนวยงานอื่น ของรัฐ ที่อยูใ นกํากับของราชการ ฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข
“คณะกรรมการประจํากระทรวง” หมายความวา คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข
ประจํากระทรวงหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงหรือทบวง ซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง
ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข”
ประกอบดวย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนรองประธาน
กรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
อัยการสูงสุด และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสามคน ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในดานกฎหมาย สังคมสงเคราะห และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดานละหนึ่งคน
ใหปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรีเปน กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมคุม ครองสิท ธิ
และเสรีภาพ ผูอํานวยการศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผูอํานวยการ
สํา นั ก ตรวจราชการและเรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป น กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนง
ที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อ ครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยังมิ ไดมี การแต งตั้ง กรรมการผูท รงคุ ณวุ ฒิ
ขึ้น ใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อยูใ นตําแหนงเพื่อดําเนินงาน
ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
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ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับ โทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึ งที่สุด ใหจํ าคุก เวน แตเป น โทษสําหรับความผิ ด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวรองทุกข เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาให ความเห็น ชอบแผนงาน โครงการ และวงเงิน คา ใชจ ายที่เ กี่ยวข องกั บ
การจัดการเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการ
(๓) วินิจฉัยเรื่องรองทุกขที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใด
(๔) มีหนังสือสอบถามหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐหรือของเจาหนาที่ของ
รัฐที่เกี่ยวของ หรือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือสงผูแทนหรือเจาหนาที่ของรัฐ ในหนวยงานของรัฐ นั้น มาชี้แ จงขอเท็จจริงหรือ ใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาได
(๕) รายงานผลการสั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ต ามระเบี ย บนี้ พร อ มทั้ ง เสนอวิ ธี ก าร
ที่นายกรัฐมนตรีควรสั่งการตอไปในกรณีที่การปฏิบัติงานยังไมเปนผล
(๖) จัดใหมีระบบขอมูลการจัดการเรื่องราวรองทุกขเพื่อใหสวนราชการสามารถตรวจสอบ
ไดอยางรวดเร็ว
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราว
รองทุกข
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(๘) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานหรื อ ปฏิ บั ติ ง านตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๙) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางสวนราชการและอํานาจหนาที่อื่น
ตามระเบียบนี้
(๑๐) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
(๑๑) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเพื่ อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บนี้ ห รื อ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๐ การประชุ ม คณะกรรมการต อ งมีก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว ากึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
กรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
เป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ า รองประธานกรรมการไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การประชุมคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้ง ใหนําวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวงหรือสวนราชการ
ที่มีฐานะเปนกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐ านะเทียบเทากระทรวง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเปน
ประธานกรรมการ อธิบดีและผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาอธิบดีเปนกรรมการ
และกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในดานกฎหมาย สังคมสงเคราะห และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดานละหนึ่งคน
ให ป ระธานกรรมการประจํ า กระทรวงแต ง ตั้ ง ข า ราชการในกระทรวง เป น เลขานุ ก าร
และผูชวยเลขานุการอีกจํานวนสองคน
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วาระการดํา รงตํา แหนงและการพน จากตํา แหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใ หนํา ขอ ๗
และขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๓ คณะกรรมการประจํากระทรวงมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุม อํานวยการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน ผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องราวรองทุกขของสวนราชการภายในกระทรวง ใหเปนไปตามนโยบายและแผนเกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องราวรองทุกขที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามขอ ๙ (๑)
(๒) วินิจฉัยเรื่องรองทุกขของสวนราชการภายในกระทรวงตามระเบียบนี้
(๓) มีหนังสือสอบถามหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีหนังสือ
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐหรือของเจาหนาที่ของ
รัฐที่เกี่ยวของ หรือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือสงผูแทนหรือเจาหนาที่ของรัฐ ในหนวยงานของรัฐ นั้น มาชี้แ จงขอเท็จจริงหรือ ใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาได
(๔) รายงานผลการสั่งการของรัฐมนตรีตามระเบียบนี้ พรอมทั้งเสนอวิธีการที่รัฐ มนตรี
ควรสั่งการตอไปในกรณีที่การปฏิบัติงานยังไมเปนผล
(๕) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน หรื อ ปฏิ บั ติ ง านตามที่
คณะกรรมการประจํากระทรวงมอบหมาย
(๖) พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางสวนราชการภายในกระทรวง
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการประจํากระทรวงและคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการ
ประจํากระทรวงแตงตั้ง ใหนําขอ ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๕ คําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจํากระทรวง
ใหทําเปนหนังสือและตองระบุ
(๑) ชื่อผูรองทุกข
(๒) เหตุแหงการรองทุกข
(๓) ขอเท็จจริงของเรื่องรองทุกข
(๔) เหตุผลแหงคําวินิจฉัย
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(๕) ขอ เสนอแนะต อนายกรัฐ มนตรีใ นฐานะหัว หนา รัฐ บาลหรื อ รัฐ มนตรีแ ลว แตก รณี
เพื่อสั่งการตามขอเสนอแนะนั้น ซึ่งตองระบุใหชัดแจงวานายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีควรจะสั่งการ
ในเรื่องใดวาอยางไร พรอมทั้งใหเหตุผลในการสั่งการดวย
คําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหลงลายมือชื่อประธานกรรมการหรือประธานกรรมการประจํา
กระทรวงที่วินิจฉัยเรื่องรองทุกขนั้น
ขอ ๑๖ ใหสวนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ ตอคณะกรรมการทุกป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ในการนี้สวนราชการจะมีขอเสนอใดประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการดวยก็ได
ขอ ๑๗ ใหอนุกรรมการตามขอ ๙ (๘) และขอ ๑๓ (๕) ไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
เปนเงินสมนาคุณ โดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๒
การเสนอและการรับคํารองทุกข
สวนที่ ๑
การเสนอคํารองทุกข
ขอ ๑๘ ผูใ ดได รับความเดือดรอนหรื อเสียหายหรือ อาจเดื อดรอนหรือเสี ยหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือสวนราชการ หรือ จําเปน ตองใหสวนราชการชวยเหลือ เยียวยาหรื อ
ปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิเสนอคํารองทุกขตอสวนราชการที่เกี่ยวของได
ขอ ๑๙ ผูรองทุกขจะตองรองทุกขดวยตนเอง เวนแตผูรองทุกขเจ็บปวยหรือไมสามารถ
รองทุกขดวยตนเองไดเพราะเหตุจําเปนอื่น ผูรองทุกขจะมอบฉันทะใหผูอื่นรองทุกขแทนก็ได
ในกรณีที่ผูรองทุกขตกอยูในสภาวะที่ไมสามารถรองทุกขดวยตนเองไดและไมสามารถมอบ
ฉันทะใหผูใดรองทุกขแทนได ใหผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามี ภริยาหรือผูมีสวนไดเสียเปนผูจัดการ
รองทุกขแทนได
ขอ ๒๐ คํารองทุกขตองทําเปนหนังสือและมีรายการ ดังตอไปนี้
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(๑) ชื่อและที่อยูของผูรองทุกข
(๒) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองรองทุกข พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณตามสมควร
เกี่ยวกับเรื่องที่รองทุกข และคําขอใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข
(๓) ใชถอยคําสุภาพ
(๔) ลงลายมือชื่อผูรองทุกขหรือผูรับมอบฉันทะหรือผูจัดการแทนตามขอ ๑๙ และในกรณี
ที่เปนการมอบฉันทะใหรองทุกขแทนจะตองแนบใบมอบฉันทะใหรองทุกขไปดวย
คํารองทุกขใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่ง หรือไมชัดเจน หรือไมอาจเขาใจไดใหเจาหนาที่
สวนราชการใหคําแนะนําแกผูรองทุกขเพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคํารองทุกขนั้นใหถูกตอง
หากผูรองทุกขประสงคจะใชวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข จะตองระบุใ นคํารองทุกข
ใหชัดเจนวาผูรองทุกขประสงคใหมีการดําเนินการอยางใดพรอมดวยเหตุผลสนับสนุนที่แสดงใหเห็น
ถึงความจําเปนและรีบดวนในการบรรเทาความเดือดรอนที่จะเกิดขึ้นแกผูรองทุกขโดยชัดแจง
ในกรณียื่นคํารองทุกขแทน ถาเจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารองทุกขเห็นวามีความจําเปน
เพื่อคุมครองประโยชนของบุคคลภายนอกที่อาจเสียหายเพราะการรองทุกขจะขอใหผูรับมอบฉันทะ
หรือผูจัดการแทนแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารสําคัญประจําตัวอื่น และเหตุผลที่ตองมี
การรองทุกขแทนก็ได
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูรองทุกขมีเหตุจําเปนไมสามารถทําคํารองทุกขเปนหนังสือได อาจแจงตอ
เจาหนาที่สว นราชการดวยวาจาหรือทางโทรศัพทก็ได
ในการนี้ ใหเจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารองทุกขบันทึกถึงเหตุแหงความจําเปนที่ผูรองทุกข
จําตองแจงดวยวาจาไวดวย หลังจากนั้น ใหบัน ทึกการรองทุกขโดยใหมีรายการหรือเอกสารแนบ
ตามขอ ๒๐ และวันเดือนปที่รบั คํารองทุกข พรอมกับใหดําเนินการลงลายมือชื่อผูรองทุกข ลายมือชื่อ
ผูรับคํารองทุกข และใหนําขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การรับคํารองทุกขทางโทรศัพทใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อในโอกาสแรกที่จะทําได
ขอ ๒๒ การเสนอคํารองทุกข ใหกระทําไดดังตอไปนี้
(๑) ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สวนราชการ
(๒) สงทางไปรษณียไปยังสวนราชการ หรือ
(๓) กระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง
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๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ขอ ๒๓ การจัดการเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวกับหนวยงานของรัฐ ที่เปนราชการสวนทองถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานของรัฐนั้น
สวนที่ ๒
การรับคํารองทุกข
ขอ ๒๔ ใหเจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารองทุกขออกใบรับคํารองทุกขใหแกผูรองทุกขไว
เปนหลักฐาน
ใบรับคํารองทุกขจะตองมีขอความแสดงถึงวัน เดือ นปที่รับคํารองทุกข และลงลายมือชื่อ
เจาหนาที่สวนราชการผูรับคํารองทุกข
ขอ ๒๕ ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองทุกขที่เสนอมาตามขอ ๒๒ (๒) หรือ (๓)
หรือจากสวนราชการอื่น ใหสวนราชการนั้น ตอบแจงการรับคํารองทุกข ไปยังผูรองทุกขโดยทาง
ไปรษณี ย ต ามสถานที่ อ ยู ที่ ป รากฏในคํ า ร อ งทุ ก ข ห รื อ กระทํ า ในรู ป ของข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ภายในสิบหาวันทําการนับตั้งแตวันที่ไดรับคํารองทุกข
หมวด ๓
การพิจารณาคํารองทุกข
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจํากระทรวงเห็นวา ตามกฎหมาย
ไมอาจปลดเปลื้องทุกขของผูรองทุกขตามที่รองขอได แตสมควรแกไขเยียวยาความเสียหายใหแกผูรองทุกข
โดยวิธีการอื่น คณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจํากระทรวงอาจกําหนดแนวทางการแกไ ข
ตามความเหมาะสมภายใตอํานาจหนาที่ของสวนราชการได
ขอ ๒๗ ผูรองทุกขจะถอนคํารองทุกขทั้งหมดหรือบางสวนเมื่อใดก็ได
การถอนคํ า ร อ งทุ ก ข ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ และลงลายมื อ ชื่ อ ผู ร อ งทุ ก ข แต ถ า ผู ร อ งทุ ก ข
ถอนคํารองทุกขดวยวาจาตอหนาเจาหนาที่สวนราชการ ใหเจาหนาที่สวนราชการบันทึกไวและใหผูรองทุกข
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง
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๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

การถอนคํารองทุกขตามวรรคหนึ่งอาจกระทําตามที่กําหนดในขอ ๒๒ ก็ได
เมื่อมีการถอนคํารองทุกข ใหจําหนายคํารองทุกขออกจากสารบบการพิจารณา สําหรับคํารองทุกข
ที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคํารองทุกข ที่การพิจารณาตอไปจะเปนประโยชน
แกสวนรวม สวนราชการจะดําเนินการตอไป ตามอํานาจหนาที่ก็ได
ขอ ๒๘ ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับคํารองทุกขเห็นวาคํารองทุกขที่รับไวอยูในอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการอื่น ใหสงคํารองทุกขนั้นไปยังสวนราชการอื่นที่มีอํานาจหนาที่เพื่อดําเนินการตอไป
ในกรณีที่มีปญหาวาคํารองทุกขอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในกระทรวงเดียวกัน
ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการประจํากระทรวงเปนผูชี้ขาด แตหากเปนกรณีที่มีปญหาวาคํารองทุกข
อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดตางกระทรวงกัน ใหคณะกรรมการเปนผูชี้ขาด
สวนที่ ๒
การดําเนินการพิจารณาคํารองทุกข
ขอ ๒๙ คํารองทุกขที่เสนอตอสวนราชการตามขอ ๒๒ แลว ใหเจาหนาที่สวนราชการ
ผูรับผิดชอบคํารองทุกขลงทะเบียนคํารองทุกขในสารบบการพิจารณา แลวตรวจคํารองทุกขในเบื้องตน
ถาเห็น วาเปน คํารองทุกขที่ สมบูรณ ครบถว นใหรี บดําเนิ น การตามอํานาจหน าที่ หากไมส ามารถ
ดําเนินการไดใหเสนอคํารองทุกขดังกลาวตอหัวหนาสวนราชการเพื่อดําเนิน การตอไปตามขอ ๓๓
ถาเห็น วาคํารองทุกขนั้น ไมสมบูรณครบถวน ไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหเจาหนาที่สวนราชการแนะนํา
ให ผู รอ งทุก ข แ ก ไ ขภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด ถ าเห็ น ว า ขอ ที่ ไม ส มบูร ณ ครบถว นนั้น เปน กรณี
ที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนคํารองทุกขที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ หรือผูรองทุกข
ไมแกไขคํารองทุกขภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอคํารองทุกขดังกลาวตอหัวหนา
สวนราชการเพื่อดําเนินการตอไป และแจงใหผูรองทุกขทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณา
เรื่องรองทุกขเทาที่จะสามารถกระทําได
ขอ ๓๐ ในกรณีที่ผูรองทุกขไดขอใหพิจารณาใชวิธีการชั่วคราว เพื่อบรรเทาทุกขตาม
ขอ ๒๐ วรรคสาม เมื่อสวนราชการที่รับคํารองทุกขเห็นวา มีเหตุสมควรที่จะใชวิธีการชั่วคราว
เพื่อบรรเทาทุกขก็ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ โดยคํานึงถึงสิทธิของผูรองทุกข ประโยชนสวนรวม
ของราชการ และความเสียหายที่ผูรองทุกขจะไดรับหากไมไดรับการใชวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข
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ในกรณีที่ผูรองทุกขมิไดขอใหใชวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข ถาเจาหนาที่สวนราชการ
ผูรับผิดชอบคํารองทุกขไดทําการสอบสวนเบื้องตนแลวเห็นวา มีเหตุสมควรที่จะใชวิธีการชั่วคราว
เพื่อบรรเทาทุกข ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได
ขอ ๓๑ ในการพิ จ ารณาคํ า ร อ งทุ ก ข เจ า หน า ที่ ส ว นราชการผู รั บ ผิ ด ชอบคํ า ร อ งทุ ก ข
ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ในการนี้ใหรวมถึงการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ
(๒) รับ ฟ ง พยานหลั ก ฐาน คํ า ชี้ แ จง หรือ ความเห็ น ของผู รอ งทุ ก ข หรื อ ผู ที่เ กี่ ย วข อ ง
และความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญ เวนแตเห็นวาเปนเรื่องไมจําเปน ฟุมเฟอย หรือเปนการประวิงเวลา
(๓) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(๔) ออกไปตรวจสถานที่
ขอ ๓๒ ถา ผู ร อ งทุก ข ไ ด รั บ แจ ง จากเจ า หน า ที่ สว นราชการให ม าให ถ อ ยคํ าหรื อ แสดง
พยานหลักฐานแลว ไมดําเนินการตามที่ไดรับแจงนั้นภายในระยะเวลาที่เจาหนาที่สวนราชการกําหนด
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร สวนราชการจะสั่งใหจําหนายคํารองทุกขออกจากสารบบการพิจารณาเสียก็ได
ขอ ๓๓ เมื่อเจาหนาที่ส วนราชการผูรับ ผิดชอบคํารองทุกขไดพิจารณาคํารองทุกขแ ละ
รวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ ตามความจําเปนและสมควรแลว เห็นวาไมอาจดําเนินการไดตามขอ ๒๙
ใหเจาหนาที่สวนราชการผูรับผิดชอบคํารองทุกขทําบันทึกเสนอหัวหนาสวนราชการ โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
(๑) สรุปขอเท็จจริงและขอกฎหมายพรอมดวยเหตุผลใหหัวหนาสวนราชการวินิจฉัย
(๒) เสนอความเห็นพรอมดวยเหตุผลใหคณะกรรมการหรือคณะกรรมการประจํากระทรวง
วินิจฉัยในกรณีที่คํารองทุกขไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙๔ ก
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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัด กระทรวงการทอ งเที่ย วและกีฬ า ปลัด กระทรวง
วัฒนธรรม หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๒ การรองทุกขคําสั่งใหออกจากราชการ ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับ
แตวันไดรับแจงคําสั่ง โดยใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓ การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็น วาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา
หรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. นี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙๔ ก
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ขอ ๔ เมื่อผูอยูใ ตบังคับบัญชามีกรณีรองทุกขตามขอ ๓ และแสดงความประสงคที่จะ
ปรึกษาหารือ รับฟงหรือสอบถามกับผูบังคับบัญชา ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟงหรือ
สอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน
ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือ
ไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ หรือผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการแลวแตไมเปนที่
พอใจ ก็ใหรองทุกขตามขอ ๕
ขอ ๕ การรองทุกข ใหทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ก.ค.ศ. แล วแตกรณี ภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ทราบเรื่องอัน เปน เหตุแ หงการรอ งทุกข และให
รองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอ่นื รองทุกขแทนไมได
หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อ ที่อยู และตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวย
สาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลใหเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่อ งจากการกระทํ าของผูบัง คับ บัญ ชา หรือ การแตง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินั ยอยา งใด
และความประสงคของการรองทุกข
ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นการพิจารณา ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือร องทุกข หรือจะทําเปน หนังสือตา งหากก็ไ ด โดยยื่น หรือส งตรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. กอนเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข
ขอ ๖ การรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ ยื่นหรือสงที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
การรองทุกขตอ ก.ค.ศ. ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ.
พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับโดยยื่นหรือสงที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
ผู ร อ งทุ ก ข จ ะยื่ น หรื อ ส ง หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข พ ร อ มกั บ สํ า เนารั บ รองถู ก ต อ งหนึ่ ง ฉบั บ
ผานผูบังคับบัญชาหรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแ หงการรองทุกขก็ได และใหผูบังคับบัญชานั้น
ดําเนินการตามขอ ๑๑
ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขม ายื่น เอง ใหผูรับออกใบรับ พรอมทั้งประทับตรารับและ
ลงทะเบียนไวเปนหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับหนังสือ
ตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข
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ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก
เปน หลัก ฐานฝากสง หรือวัน ที่ที่ทําการไปรษณียตน ทางประทับตรารับที่ซ องหนัง สือ เปน วัน ส ง
หนังสือรองทุกข
เมื่อ ได ยื่น หรือ สง หนัง สือ รอ งทุก ขไ วแ ลว ผู รองทุก ขจ ะยื่น หรื อส งหนั งสื อร องทุ กข หรื อ
เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได
โดยยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
ขอ ๗ การร อ งทุ ก ข สํ า หรั บ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ หตุ ร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี เลขาธิ ก าร หรื อ คํ า สั่ ง
ของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือกรณีเหตุรองทุกขเกิดจาก
การถูกสั่งพักราชการตามมาตรา ๑๐๓ ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๒) ในกรณีที่ เ หตุ รอ งทุ กข เ กิ ด จากผู บัง คั บ บั ญชาตั้ ง แต ผู อํ านวยการสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาลงมา ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา และให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เปนผูพิจารณา
ขอ ๘ การรองทุกขสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิไดสังกัดเขตพื้น ที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ หตุ ร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี เ จ า สั ง กั ด ปลั ด กระทรวง
หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือกรณีเหตุรองทุกข
เกิดจากการถูกสั่งพักราชการตามมาตรา ๑๐๓ ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๒) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่ มีฐ านะเทียบเทา อธิการบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่ น ที่มีฐ านะเทียบเท า
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เปนผูพิจารณา
ขอ ๙ ผูร อ งทุ กข มี สิ ท ธิคั ด ค า นอนุ ก รรมการ หรื อ กรรมการผูพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งทุ ก ข
ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
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(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข
(๔) เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา
กับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
การคัดคานอนุกรรมการหรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปน
เหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือรองทุกข หรือแจงเพิ่มเติม เปนหนังสือกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัว
ไม ร ว มพิ จ ารณาเรื่ อ งร อ งทุ ก ข นั้ น ก็ ไ ด ถ า อนุ ก รรมการหรื อ กรรมการผู นั้ น มิ ไ ด ข อถอนตั ว
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยูน อกจากผูถูกคัดคานพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนเหตุแ หงการ
คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวม
พิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น เวนแตจะพิจารณาเห็นวาการใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณา
เรื่ องรอ งทุก ขดั งกล าวจะเป น ประโยชน ยิ่ง กว า เพราะจะทํา ให ได ค วามจริง และเป น ธรรม จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป จะขอถอน
เรื่องรองทุกขกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได
โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. และเมื่อไดถอนเรื่อง
รองทุกขแลว การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนอันระงับ
ขอ ๑๑ เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือสํานักงาน
ก.ค.ศ. แลวแตกรณี มีหนังสือ แจ งพรอมทั้งส งสําเนาหนัง สือรองทุกข ใ หผูบังคับบัญ ชาผูเปน เหตุ
แหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาผูเปน เหตุแ หงการรองทุกขนั้น สงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของโดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันไดรับหนังสือ
ในกรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได รั บ หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ที่ ไ ด ยื่ น หรื อ ส ง ตามข อ ๖ วรรคสาม
ใหผู บังคั บบัญ ชานั้ น สง หนัง สือร องทุ กขพ รอมทั้ง สําเนาต อไปยังผู บังคั บบัญ ชาผู เปน เหตุ แ หง การ
รองทุกขภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข
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เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขแลว หรือกรณีที่ผูรองทุกข
ไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขโดยตรงตามขอ ๖ วรรคสาม
ใหผูบังคับบัญชาผูเปน เหตุแ หงการรองทุกขนั้น จัดสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ โดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย ไปยังประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือหัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือประธาน ก.ค.ศ.
แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันทําการนับแตไดรับหนังสือรองทุกข
ขอ ๑๒ การพิจารณาเรื่องรองทุกข ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา
ถึ ง เหตุ แ ห ง การไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมหรื อ เหตุ แ ห ง ความคั บ ข อ งใจเนื่ อ งจากการกระทํ า ของ
ผูบังคับบัญชาหรือเหตุแหงการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และในกรณีจําเปนและสมควร
อาจขอเอกสารหรือ หลัก ฐานที่เ กี่ ยวขอ งเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ งคํ า ชี้แ จงจากหนว ยราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ห า งหุ น ส ว น บริ ษั ท หรื อ บุ ค คลใด ๆ หรื อ ขอให ผู แ ทนหน ว ยราชการ
รัฐ วิสาหกิจ หน วยงานอื่ น ของรัฐ หางหุ น สวน บริษัท หรือบุค คลใด ๆ มาให ถอยคําหรือชี้แ จง
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
พิจ ารณาเห็ น ว า การแถลงการณ ดว ยวาจาไมจํ า เปน แก การพิ จารณาวิ นิ จ ฉัย เรื่ องร อ งทุ ก ข จะให
งดแถลงการณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปน
เหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลง หรือมอบหมายเปนหนังสือให
ขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงตอที่ประชุมครั้งนั้นก็ได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี
และเพื่อประโยชนใ นการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแ หงการรองทุกขหรือผูแ ทน
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได
ขอ ๑๓ ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา หรื อ ก.ค.ศ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุก ข
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหรือหลักฐานตามขอ ๑๑
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หรือขอ ๑๒ แลวแตกรณี แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว ใหขยาย
เวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวันและใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย
ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่
การศึก ษา หรือ ก.ค.ศ. ขยายเวลาพิจ ารณาไดอีก ไม เกิน สามสิ บวัน แตทั้ งนี้ ใ หพิ จารณากํา หนด
มาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็วและบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุม
ขอ ๑๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลว
(๑) ถาเห็น วาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรม หรือเหตุแ หงความคับขอ งใจ หรือการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกข
โดยชอบดวยกฎหมายแลวใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรมหรือเหตุแหงความคับของใจหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกขโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย ใหมีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ หรือใหขอแนะนําตามที่เห็นสมควรเพื่อให
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
(๓) ถาเห็นสมควรดําเนิน การโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี
ความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
(๔) ถาเห็น วาการรองทุก ขไมเป น ไปตามหลัก เกณฑใ นขอ ๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ขอ ๗ หรือขอ ๘ ใหมีมติไมรับคํารองทุกข
การพิจ ารณามีม ติต ามวรรคหนึ่ ง ใหบัน ทึ กเหตุ ผลของการพิจารณาวินิ จฉัยไวใ นรายงาน
การประชุมดวย
ขอ ๑๕ มติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ตามขอ ๑๔ ใหเปนที่สุด
ขอ ๑๖ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไดมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได ในกรณีที่มีเหตุผล
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ความจําเป น จะใหมีการรับรองรายงานการประชุม เสียก อ นก็ไ ด และเมื่ อไดสั่ งหรือ ปฏิบัติ ตามมติ
ดังกลาวแลว ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ ๑๗ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรก
แห ง เวลานั้ น เป น วั น เริ่ ม นั บ ระยะเวลา ส ว นเวลาสิ้ น สุ ด ถ า วั น สุ ด ท า ยแห ง ระยะเวลาตรงกั บ
วันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งใหออก
จากราชการ หรือ เห็น ว าตนไม ไ ดรั บ ความเป น ธรรมหรือ มี ค วามคั บ ขอ งใจ เนื่ องจากการกระทํ าของ
ผูบังคับ บัญชาหรือการแต งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให เปนไปตามที่ กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

