คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ของ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

คานา
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการ
ข้อร้องเรียนของกลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 โดยคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวได้กาหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนกระบวนการ ระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการได้ข้อยุติ และให้มีความรวดเร็ว
ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการให้มี
ความพึงพอใจมากที่สุด

งานวินัยและนิติการ กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
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การบันทึกข้อร้องเรียน
การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
การรายงานผลการดาเนินการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
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คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
งานวินัยและนิติการ กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546
ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการ ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการบริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บาบัดทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จึงได้จัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ขึ้น
2. ที่ตั้งของงานวินัยและนิติการ กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เลขที่ 69 หมู่ 8
ตาบลหนองฉลอง อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
3. ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน
งานวินัยและนิติการ กลุ่มกฎหมายและคดี โดยมีนิติกร เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดังโครงสร้างขอบข่ายภารกิจงาน
ของกลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กาหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ดังนี้
กลุ่มกฎหมายและคดี
(1) งานวินัยและนิติการ
- งานวินัย
- งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
- งานกฎหมาย และการดาเนินคดีของรัฐ

-24. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
5. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไป
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้อง
ขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/ไปรษณีย์

-36. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
1. ร้องเรียนทาง E-mail
2. ร้องเรียนโดยส่งหนังสือ
ทางไปรษณีย์

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
045-671-259

รายงานผลผู้อานวยการสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษเขต 3

5. ร้องเรียนด้วยตัวเอง

ไม่มีมูล

มีมูล

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ทราบ

ตั้งคณะกรรมการสอบสวน/
นาเสนอ ศธจ.ศรีสะเกษ

รายงานผลการสอบสวน

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

3. ร้องเรียนทางโทรสาร
045-671-333

-47. การรับและการตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนั้น

ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3
ผ่านตู้แสดงความคิดเห็น

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ความถี่ในการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทาง
เพื่อประสานหาทาง
แก้ไขปัญหา
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน

หมายเหตุ

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนผ่าน E-mail
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนเป็นหนังสือ
ส่งผ่านมาทางไปรษณีย์

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
045-671-259

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนทางโทรสาร
045-671-333

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

8. การบันทึกข้อร้องเรียน
8.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
8.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน

-59. การรับ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน
1) เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียน
โดยละเอียด
2) สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
3) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเอาใจ
ใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย
4) เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน
และพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2541 และตราประทับ “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น
5) เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็นอันตราย
ต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายสาเนาคาร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หากเป็นการกล่าวหา
ในเรื่องที่เป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งสาเนาคาร้องให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อคาร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา “ลับ”
ในเอกสารทุกแผ่น
6) เมื่ออ่านคาร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องน่าเชื่อถือเพียงใด หาผู้ร้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มาด้วย
ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริงเพราะบางครั้งอาจมีการแอบอ้าง
ชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อนควรถามว่า ท่านได้ส่งเรื่อง
ร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แล้วรีบจบการสนทนา
10. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
10.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
10.2 ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การใช้
วาจาไม่สุภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กิริยา มารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอานวยความสะดวกต่าง ๆ
เป็นต้น จะทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
10.4 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
11. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน 30 วันทาการ
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

-612. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
12.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
12.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์
การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป
13. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ให้งานวินัยและนิติการ ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทาการ
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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
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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
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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

