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นุชนาถ ประทีปธีรานันต์๑

หลักการ
การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะท�ำให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงานบุคคลต้อง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม นโยบาย
หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบุคคลมีหน้าที่ราชการจะต้องปฏิบัติให้ประสาน
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแนวทาง
ปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ให้ปฏิบตั ติ ามหลักการบริหารงานบุคคลทีด่ ี จะต้องมีหลัก
ประกันของข้าราชการ ๒ ประการ คือ หลักประกันตามระบบคุณธรรม
(Merit System) และหลักประกันด้านกฎหมาย ดังนี้
๑. หลักประกันตามระบบคุณธรรม เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐาน
ที่ใ ห้ ค วามคุ ้ม ครองและความเป็ น ธรรมแก่ บุ ค คลที่ป ระกอบอาชีพ เป็น
ข้าราชการ หลักของระบบคุณธรรมมีหลักการที่ส�ำคัญ ๔ ประการ๒ ได้แก่

นิติกรชำ�นาญการพิเศษ กลุ่มงานวินัย ส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการและคุ้มครองจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒
เกศินี หงสนันท์. (ม.ป.ป.) วิวัฒนาการของระบบราชการไทย. หน้า ๑๐ อ้างถึงในสุธาทิพย์ นาคา
บดี. (๒๕๓๖) การอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ ข้าราชการพลเรือน. หน้า ๑๖-๑๗.
๑
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๑) หลักความเสมอภาค (Equality of opportunity) คือ
การเปิดโอกาสให้บคุ คลทัว่ ไปทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามประกาศเข้าสอบแข่งขัน
เพื่อท�ำการคัดเลือกโดยเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ศาสนา เพศ
แต่อย่างใด และก�ำหนดแนวทางการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน
โดยการปฏิบัติงานชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันจะได้รับค่าตอบแทน
เท่าเทียมกัน
๒) หลั ก ความสามารถ (Competence) เป็ น หลั ก ในการ
พิจารณาความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ โดยคัดเลือก
และสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่งให้เข้ามา
รับราชการ และสนับสนุนให้มกี ารเลือ่ นเงินเดือน เลือ่ นต�ำแหน่งความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อความก้าวหน้าต่อไป
๓) หลักความมั่นคง (Security of tenure) เป็นหลักประกัน
ความมั่นคงแก่ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการมีขวัญและก�ำลังใจที่ดี และ
ตราบใดทีข่ า้ ราชการยังมีความรู้ ความสามารถปฏิบตั ริ าชการเป็นประโยชน์
ต่อชาติ ก็จะไม่ถูกให้ออกจากราชการไม่ว่าเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผล
ทางการเมือง นอกจากนั้น ยังมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเวลาการปฏิบัติราชการ
การเกษียณอายุราชการ และสวัสดิการต่าง ๆ เพือ่ ให้ขา้ ราชการมีความมัน่ คง
และมั่นใจในการประกอบอาชีพ
		 ๔) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality)
เพือ่ ให้ขา้ ราชการปฏิบตั งิ านโดยไม่ตอ้ งกังวลถึงอ�ำนาจทางการเมืองทีจ่ ะเข้า
มาแทรกแซง และป้องกันการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ใน
ทางการเมือง
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๒. หลักประกันด้านกฎหมาย
หลักประกันความมั่นคงและความเป็นธรรมในสถานภาพของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการมีความมั่นใจในการปฏิบัติราชการว่าจะไม่ถูก
กลัน่ แกล้ง หรือถูกสัง่ ให้ออกจากราชการ หรือถูกสัง่ ลงโทษโดยไม่ชอบธรรม
ดังนัน้ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงได้กำ� หนด
หลักประกันตามกฎหมายให้แก่ราชการ ดังนี้
		 ๑) การอุทธรณ์๓ หมายถึง การที่ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือ
ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการตามกรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนด ร้องขอความเป็นธรรม
จากองค์กรผู้มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกเรื่องของตนขึ้น
พิจารณาใหม่ เพื่อให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน
๒) การร้องทุกข์๔ (Grievance) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของ
กระบวนการพนักงานสัมพันธ์ (Employee relations process) ใน
ระบบการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล ซึ่งมีจุดประสงค์ ที่ จะให้ ข ้ า ราชการ
มีทางร้องขอให้แก้ไข หรือแก้ไขความคับข้องใจในการปฏิบัติของผู้บังคับ
บัญชาต่อตน
การร้องทุกข์มีวัตถุประสงค์ทางหลักการดังนี้
(๑) เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสามารถขอให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทบทวนแก้ไขหรือชีแ้ จงท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ อง
สำ�นักงาน ก.พ. (๒๕๕๔) รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์และคำ�วินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.หน้า ๒๒.
๔
ประวีณ ณ นคร. (๒๕๕๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ พร้อมด้วย
สรุปสาระสำ�คัญและอธิบายรายมาตรา. หน้า ๑๖๒-๑๖๓
๓
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ตนที่เป็นเหตุให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ
เกิดความคับข้องใจ อันจะท�ำให้ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์การได้
		 (๒)		เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาได้รบั ทราบความรูส้ กึ ว่าไม่ได้รบั ความ
เป็นธรรมหรือความคับข้องใจของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา อันเกิดจากการปฏิบตั ิ
ของตนและมีโอกาสชี้แจงท�ำความเข้าใจ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เกี่ยวกับการปฏิบัติของตนได้อย่างเหมาะสม
		 (๓) 		เพือ่ ให้ขา้ ราชการมีทางระบายอารมณ์ และไม่ไปแสดงออก
ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร
(๔) 		เพื่อให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรม และเหมาะสม
(๕) 		เพื่อเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ อันจะน�ำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติราชการในระยะยาว
การร้องทุกข์ เป็นหลักประกันในด้านกฎหมายของข้าราชการ
ที่ให้สิทธิในการแสวงหาความเป็นธรรมเพื่อป้องกันตนเองให้อยู่ในอาชีพ
ราชการได้อย่างมีความสุข และมีความมั่นคง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บญ
ั ญัติ
เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ไว้ ใ นหมวด ๑๐ ตั้ ง แต่ ม าตรา ๑๒๒ ถึ ง มาตรา ๑๒๕
(และบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๓๕ และมาตรา ๑๓๖) แยกต่างหากจาก
เรื่องการอุทธรณ์ ซึ่งอยู่ในหมวด ๙ โดยบัญญัติเป็นหลักการไว้ว่าข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ ได้
ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในหมวด ๑๐
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นอกจากนั้น กฎหมายยังก�ำหนดว่าการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรือ่ งร้องทุกข์ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎ ก.พ.ค.ซึง่ ได้แก่ กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วย
การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ.๒๕๕๑
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ความหมายของการร้องทุกข์
การร้องทุกข์๕ หมายถึง การที่ข้าราชการพลเรือนสามัญร้องขอ
ความเป็นธรรม เนือ่ งจากเห็นว่า ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อำ� นาจหน้าทีป่ ฏิบตั ติ อ่ ตน
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง ท�ำให้เกิดความคับข้องใจ และ
ประสงค์จะให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนโดยเร็ว
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีความคับข้องใจ
จากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา โดยไม่ประสงค์จะ
ปรึกษาหารือกับผูบ้ งั คับบัญชา หรือได้ปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รบั ค�ำชีแ้ จง หรือ
ได้รับค�ำชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้
เหตุแห่งการร้องทุกข์
การปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ อ่ ตนของผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ ท�ำให้เกิดความ
คับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ต้องมีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้๖
สำ�นักงาน ก.พ. (๒๕๕๔) รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์และคำ�วินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. หน้า ๔๔.
๖
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒,
ข้อ ๓. ยกเลิกข้อความในข้อ ๗ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑
๕
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(๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่วา่ จะเป็นการออกกฎ ค�ำสัง่ หรือปฏิบตั ิ
หรือไม่ปฏิบัติอื่นใดโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ถูก
ต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ
อันเป็นสาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการกระท�ำนัน้ หรือโดยไม่สจุ ริต หรือ
มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้าง
ขั้นตอนโดยไม่จ�ำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร หรือเป็นการใช้
ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ
(๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการด�ำเนินการบางเรื่องอันเป็น
เหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
(๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์
ผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้นไป และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีรายละเอียดดังนี้
๑) ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป๗
		 (๑) กรณีทเี่ หตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผูบ้ งั คับบัญชาในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคที่ต�่ำกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์

๗

กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๐.
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		 (๒) กรณีทเี่ หตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผูบ้ งั คับบัญชาในราชการ
บริหารส่วนกลางที่ต�่ำกว่าอธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็น
ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์
		 (๓) กรณีทเี่ หตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือ
อธิบดี ให้รอ้ งทุกข์ตอ่ ปลัดกระทรวง ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาของผูร้ อ้ งทุกข์ และ
ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์
๒) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
		 กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือ
นายกรัฐมนตรี ให้รอ้ งทุกข์ตอ่ คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)๘
วิธีการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ให้ร้องได้ส�ำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์ส�ำหรับ
ผู้อื่นไม่ได้๙
การร้ องทุ ก ข์ แ ทน ผู ้ มี สิ ท ธิ ร ้ อ งทุ ก ข์จ ะมอบหมายให้บุ ค คลอื่ น
ร้องทุกข์แทนได้ ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี๑๐
้
(1) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
(2) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทัน
ภายในเวลาที่ก�ำหนด
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๓๑.
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๘.
๑๐
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๑๐.
๘
๙
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(3) มีเหตุจ�ำเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
การมอบหมายต้องท�ำเป็นหนังสือ จะต้องท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ
ร้องทุกข์ พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงเหตุจำ� เป็นข้างต้น ถ้าไม่สามารถลงลายมือ
ชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน
สาระส�ำคัญของค�ำร้องทุกข์
๑) ค�ำร้องทุกข์ต้องท�ำเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยค�ำสุภาพ และอย่าง
น้อยต้องมีสาระส�ำคัญ ดังนี๑๑
้
		 (๑) ชือ่ ต�ำแหน่ง สังกัด และทีอ่ ยูส่ ำ� หรับการติดต่อเกีย่ วกับการ
ร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
		 (๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
		 (๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหา
ของเรื่องร้องทุกข์
		 (๔) ค�ำขอของผู้ร้องทุกข์
		 (๕) ลายมือชือ่ ของผูร้ อ้ งทุกข์ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้รอ้ งทุกข์
แทน
๒) ต้องท�ำส�ำเนาค�ำร้องทุกข์และหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูร้ อ้ งทุกข์
รับรองส�ำเนาถูกต้อง ๑ ชุด แนบพร้อมค�ำร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่อาจแนบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุ
อื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย๑๒

๑๑
๑๒

กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๘.
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๙.
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๓) กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทน
หรือกรณีที่มีการแต่งตั้งทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ ด�ำเนิน
การแทนในขัน้ ตอนใด ๆ ในกระบวนพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ ต้องแนบ
หลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้ง พร้อมค�ำร้องทุกข์หรือจะ
ยื่นในภายหลังก่อนการด�ำเนินการในขั้นตอนนั้น๑๓
การยื่นค�ำร้องทุกข์
ค�ำร้องทุกข์ต้องท�ำเป็นหนังสือ และยื่นค�ำร้องทุกข์ดังนี้
(๑) กรณีรอ้ งทุกข์ตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ เหนือขึน้ ไป ให้ยนื่ ค�ำร้องทุกข์
ผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ โดยยื่นต่อ
พนักงานผู้รับค�ำร้องทุกข์ (เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ) หรือจะส่งค�ำร้องทุกข์
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อพนักงาน
ผู้รับค�ำร้องทุกข์ หรือวันที่ที่ท�ำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซอง
หนังสือร้องทุกข์แล้วแต่กรณี เป็นวันยื่นค�ำร้องทุกข์๑๔
(๒) กรณีรอ้ งทุกข์ตอ่ ก.พ.ค.ให้ยนื่ ค�ำร้องทุกข์ตอ่ พนักงานผูร้ บั ค�ำร้อง
ทุกข์ที่ส�ำนักงาน ก.พ.หรือจะส่งค�ำร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ค�ำร้องทุกข์ที่ยื่นที่ส�ำนักงาน ก.พ.พนักงานผู้รับค�ำร้องทุกข์จะออกใบรับ
ค�ำร้องทุกข์และลงทะเบียนรับค�ำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับค�ำร้อง
ทุกข์ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับค�ำร้องทุกข์ตาม
หลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นค�ำร้องทุกข์๑๕
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๑๑.
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๑.
๑๕
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๑๒.
๑๓
๑๔
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อายุความในการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ต้องยื่นต่อผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์๑๖
การนับวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
ดังนี้

๑๗

การนับวันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ ถือปฏิบัติ

(๑) กรณีทเี่ หตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการทีผ่ บู้ งั คับบัญชามีคำ� สัง่
เป็นหนังสือ ให้ถอื ว่าวันทีผ่ มู้ สี ทิ ธิรอ้ งทุกข์ลงลายมือชือ่ รับทราบค�ำสัง่ เป็นวัน
ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๒) กรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อรับทราบค�ำสั่งตาม (๑) แต่มีการ
แจ้งค�ำสั่งให้ทราบพร้อมส�ำเนาค�ำสั่ง และท�ำบันทึก วัน เดือน ปี สถานที่ที่
แจ้ง โดยลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือ
วันที่แจ้งนับเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๓) กรณีทไี่ ม่อาจแจ้งค�ำสัง่ ตาม (๒) และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งส�ำเนา
ค�ำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ ให้สง่ ส�ำเนาค�ำสัง่ ไป ๒ ฉบับ เพือ่ ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ
และให้ลงลายมือชือ่ และวัน เดือน ปีทรี่ บั ทราบค�ำสัง่ แล้วส่งกลับคืนเพือ่ เก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ กรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้น ๓๐ วัน นับแต่วันที่ปรากฏ
ในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่า มีผู้รับแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส�ำเนา

๑๖
๑๗

กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๘.
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๑๓.
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ค�ำสั่งฉบับที่ให้ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบค�ำสั่งกลับคืนมา
ก็ให้ถอื ว่าผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งทุกข์ได้รบั ทราบค�ำสัง่ อันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว
(๔) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ของผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีค�ำสั่งเป็นหนังสือ ให้ถือว่าวันที่มีหลักฐานยืนยัน
ว่าผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งทุกข์รบั ทราบ หรือควรรับทราบค�ำสัง่ ทีไ่ ม่เป็นหนังสือนัน้ เป็น
วันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๕) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ
ของผูบ้ งั คับบัญชา โดยไม่ได้มคี ำ� สัง่ อย่างใด ให้ถอื วันทีผ่ รู้ อ้ งทุกข์ควรได้ทราบ
ถึงการปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ขิ องผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว เป็นวันทราบเหตุแห่ง
การร้องทุกข์
สิทธิของผู้ร้องทุกข์
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก�ำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ร้องทุกข์ไว้หลายกรณี ดังนี้
๑) มอบหมายให้บคุ คลอืน่ ร้องทุกข์แทนได้ในกรณีมเี หตุจำ� เป็น โดย
ท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งทุกข์ และหลักฐานแสดงเหตุจำ� เป็น๑๘
๒) แต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ กระท�ำการ
อย่างหนึง่ อย่างใดแทนตนในกระบวนพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ขนั้ ตอน
ใด ๆ ได้ โดยท�ำเป็นหนังสือแต่งตั้งพร้อมแนบหลักฐานแสดงตนของ
ทนายความหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมาพร้อมกับค�ำร้องทุกข์ หรือจะยื่นใน
ภายหลังก่อนการด�ำเนินการในขั้นตอนนั้น ๆ ๑๙
๑๘
๑๙

กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๑๐.
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๑๑.
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๓) กรณีผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณา
ของผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้แสดงความประสงค์ไว้ในค�ำร้องทุกข์ด้วย
หรือจะท�ำเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่ผู้มีอ�ำนาจวินิจ
ร้องทุกข์เริ่มพิจารณา๒๐
๔) การคัดค้านผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี๒๑
้
		 (๑) เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็น
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์
		 (๔) มีความเกีย่ วพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม
(๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์
วิธกี ารคัดค้านและการพิจารณาค�ำคัดค้านผูม้ อี ำ� นาจวินจิ ฉัยเรือ่ ง
ร้องทุกข์
กรณีคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
กรณีคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องท� ำเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธาน ก.พ.ค.ภายใน ๗ วัน นับแต่วันรับทราบหรือถือว่าทราบค�ำสั่งตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการ
คัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านว่า จะท�ำให้การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ไม่ได้รับความจริงและความยุติธรรมอย่างไรด้วย๒๒
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๙ วรรคท้าย.
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๘.
๒๒
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๘ วรรคสอง.
๒๐

๒๑
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ให้ประธาน ก.พ.ค.แจ้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้านของ
การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ว้จนกว่าประธาน ก.พ.ค.จะได้ชขี้ าดในเรือ่ งการคัดค้านนัน้
แล้ว๒๓
ให้ประธาน ก.พ.ค.พิจารณาจากค�ำคัดค้านและบันทึกชี้แจงของ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ผู้ถูกคัดค้าน หากประธาน ก.พ.ค.เห็นว่ามิได้เป็น
ไปตามค�ำคัดค้านและมีเหตุผลสมควรทีจ่ ะให้ผถู้ กู คัดค้านปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป
ให้น�ำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค.เพื่อพิจารณา ถ้าที่ประชุมมี
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้านก็ให้
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท�ำ
โดยวิธีลงคะแนนลับ แล้วให้เป็นที่สุด๒๔
กรณีทปี่ ระธาน ก.พ.ค.เห็นว่าค�ำคัดค้านฟังขึน้ หรือมีเหตุผลพอทีจ่ ะ
ฟังได้ว่าหากให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป อาจท�ำให้การพิจารณาไม่ได้
ความจริงและความยุติธรรม ให้มีค�ำสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เรื่องนั้น แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบด้วย๒๕
การถอนตัวของกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
เมื่อกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ใดเห็นว่า ตนมีอันอาจถูกคัดค้านได้
ตามข้อ ๔๐ หรือเห็นว่ามีเหตุอนื่ ทีจ่ ะอาจจะมีการกล่าวอ้างในภายหลังได้วา่
ตนไม่ อ ยู ่ ใ นฐานะที่จ ะปฏิบัติห น้าที่โดยเที่ยงธรรม ให้ แจ้ ง ต่ อ ประธาน
ก.พ.ค.และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์๒๖
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๘ วรรคหนึง่ .
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๙ วรรคสอง.
๒๕
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๘ วรรคสาม.
๒๖
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๖๐
๒๓
๒๔
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การทีก่ รรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์ผถู้ กู คัดค้านทีถ่ กู สัง่ ให้งดการปฏิบตั ิ
หน้าที่หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกสั่งให้ถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจ
ถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระท�ำใด ๆ ที่ได้กระท�ำไปแล้ว แม้ว่า
จะได้ด�ำเนินการหลังจากที่มีการยื่นค�ำคัดค้าน๒๗
กรณีคัดค้านผู้บังคับบัญชาที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์
กรณีที่ผู้ร้องทุกข์คัดค้านผู้บังคับบัญชาที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์เหนือผู้ถูกคัดค้านเป็นผู้พิจารณาค�ำคัดค้าน
ถ้าเห็นว่าค�ำคัดค้านไม่มีเหตุผลก็ให้มีค�ำสั่งยกค�ำคัดค้าน ค�ำสั่งดังกล่าวให้
เป็นที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อด�ำเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่า
ค�ำคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านกับผู้ร้องทุกข์ทราบ๒๘
กรณีทปี่ ลัดกระทรวงเป็นผูถ้ กู คัดค้าน ให้สง่ ค�ำคัดค้านไปทีเ่ ลขาธิการ
ก.พ.ในฐานะเลขานุการ ก.พ.ค.และให้ ก.พ.ค.เป็นผู้พิจารณาค�ำคัดค้าน ถ้า
เห็นว่าค�ำคัดค้านไม่มีเหตุผลก็ให้มีค�ำสั่งยกค�ำคัดค้าน ค�ำสั่งดังกล่าวให้เป็น
ที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อด�ำเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่า
ค�ำคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและแนะน�ำผู้บังคับ
บัญชาผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท�ำหน้าที่
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์๒๙
การพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา
๑) การด�ำเนินการของผู้บังคับบัญชา
		 (๑) กรณีเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๖๑
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๘.
๒๙
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๙.
๒๗
๒๘
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			 เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับค�ำร้อง
ทุกข์แล้ว ต้องมีหนังสือแจ้ง พร้อมทั้งส่งส�ำเนาค�ำร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชา
ทีเ่ ป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผบู้ งั คับบัญชาทีเ่ ป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และค�ำชี้แจงของตน (ถ้ามี)
ให้ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายใน ๗ วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์๓๐
		 (๒) กรณีเป็นผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ งั คับบัญชาทีเ่ ป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์
			 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับค�ำร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชานั้น
ส่งค�ำร้องทุกข์พร้อมทั้งส�ำเนาต่อไปยังผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ หรือผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับค�ำร้องทุกข์จากผู้ร้องทุกข์หรือจากผู้บังคับ
บัญชาดังกล่าวข้างต้น ให้จัดส่งค� ำร้องทุกข์พร้อมทั้งส�ำเนาและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และค�ำชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปยังผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์๓๑
๒) การพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์
		 (๑) เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับค�ำร้อง
ทุ ก ข์ แ ละค� ำ ชี้ แจงของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ แ ล้ ว
ให้พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับ
บัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีที่จ�ำเป็นและสมควร อาจจะขอ
๓๐
๓๑

กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๒ วรรคหนึง่ .
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๒
วรรค สอง และวรรคท้าย.
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เอกสารและหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ขอให้ ห น่ ว ยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือ
บุคคลใด ๆ มาให้ถอ้ ยค�ำหรือชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพือ่ ประกอบการพิจารณาได้๓๒
		 (๒) การแถลงการณ์ดว้ ยวาจา ในกรณีทผี่ รู้ อ้ งทุกข์ขอแถลงการณ์
ด้วยวาจา หากเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ�ำเป็นแก่การพิจารณา
วินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ จะไม่ให้แถลงการณ์ดว้ ยวาจาก็ได้ แต่ตอ้ งบันทึกเหตุผล
ไว้ด้วย แต่ถ้านัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจา ต้องแจ้งให้ผู้บังคับ
บัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้
มาแถลง หรือจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทน
มาแถลงแก้ดว้ ยวาจาในการพิจารณาครัง้ นัน้ ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าตามควรแก่
กรณีและเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์หรือผู้แทน (ถ้ามี) เข้าฟังการแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์
ได้๓๓
		 (๓) การคัดค้านผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่มีการคัดค้านผู้บังคับ
บัญชาที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์เหนือ
ผู้ถูกคัดค้านเป็นผู้พิจารณาค�ำคัดค้าน ถ้าเห็นว่าค�ำคัดค้านไม่มีเหตุผล
ก็ให้มีค�ำสั่งยกค�ำคัดค้าน ค�ำสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อด�ำเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลรับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ถูก
คัดค้านกับผู้ร้องทุกข์ทราบ และให้ผู้พิจารณาค�ำคัดค้านเป็นผู้มีอ�ำนาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์แทน ถ้าเป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้ถูกคัดค้านให้
ส่งค�ำคัดค้านไปที่เลขาธิการ ก.พ.ในฐานะเลขานุการ ก.พ.ค.และ ก.พ.ค.
๓๒
๓๓

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๓ วรรคหนึง่ .
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๓
วรรค สองและวรรคท้าย
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เป็นผู้พิจารณาค�ำคัดค้าน ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลให้มีค�ำสั่งยกค�ำคัดค้าน
ค�ำสั่งให้เป็นที่สุดและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อด�ำเนินการต่อไป แต่ถ้า
เห็นว่าค�ำคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ และแนะน�ำ
ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี ำ� นาจวินจิ ฉัยร้องทุกข์ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ ท�ำหน้าที่
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ประกอบด้วยผู้แทนผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์หนึง่ คน ผูแ้ ทนผูร้ อ้ งทุกข์หนึง่ คน ผูแ้ ทนผูบ้ งั คับบัญชาทีเ่ ป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์หนึ่งคน และเลขาธิการ ก.พ.ตั้งข้าราชการส�ำนักงาน ก.พ.
หนึ่งคน ร่วมเป็นกรรมการด้วย และกรรมการดังกล่าวประชุมเลือกกันเอง
คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
เลขานุการและจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
มีมติประการใด ให้เสนอต่อปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร๓๔
		 (๔) ระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับค�ำร้องทุกข์ เว้นแต่มีความจ�ำเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน
โดยบันทึกแสดงเหตุผลความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งขยายเวลาไว้ดว้ ย หากได้ขยายเวลา
แล้วการพิจารณาก็ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิน ๓๐
วัน และให้ก�ำหนดมาตรการที่จะท�ำให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว และ
บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้นไปของผู้ร้องทุกข์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ครบก�ำหนดขยายเวลา
เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจะได้ติดตามแนะน�ำและชี้แจงให้การ
๓๔

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙.
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พิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ถ้าปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังเลขาธิการ ก.พ.ในฐานะเลขานุการของ
ก.พ.ค.เพื่อด�ำเนินการต่อไป๓๕
		 (๕) อ�ำนาจพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์และการเยียวยาความ
เสียหาย ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจ
วินจิ ฉัยร้องทุกข์มอี ำ� นาจไม่รบั เรือ่ งร้องทุกข์ ยกค�ำร้องทุกข์ หรือมีคำ� วินจิ ฉัย
ให้แก้ไขหรือยกเลิกค�ำสั่งและให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือ
ให้ ด� ำ เนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรมตามระเบี ย บที่
ก.พ.ค.ก�ำหนด ในกรณีที่ยังไม่มีระเบียบ ก.พ.ค.เรื่องการเยียวยาความเสีย
หายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด�ำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ใช้บงั คับ ให้ผมู้ อี ำ� นาจวินจิ ฉัยร้องทุกข์สงั่ การในเรือ่ งการเยียวยาและด�ำเนิน
การอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมไปพลางก่อนตามที่เห็นสมควร
โดยน�ำประโยชน์ของทางราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย และเมื่อมี
ระเบียบ ก.พ.ค.ในเรือ่ งนีใ้ ช้บงั คับแล้ว หากการด�ำเนินการตามทีไ่ ด้สงั่ การไป
นัน้ มีมาตรฐานต�ำ่ กว่าหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในระเบียบ ก.พ.ค.ก็ให้ดำ� เนินการ
เพิม่ เติมให้ครบถ้วนเท่าทีท่ ำ� ได้ และให้ถอื ว่าเป็นการเยียวยา หรือด�ำเนินการ
อื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบ ก.พ.ค.แล้ว๓๖
		 (๖) การบังคับตามค�ำวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์ตอ้ งด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำวินจิ ฉัยในโอกาสแรกที่
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม, ข้อ ๒๔
๓๖
กฎ ก.พ.ว่ า ด้ ว ยการร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้ อ ๒๕
วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๖.
๓๕
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ท�ำได้ และเมือ่ ได้ด�ำเนินการตามค�ำวินจิ ฉัยแล้วให้แจ้งให้ผรู้ อ้ งทุกข์ทราบเป็น
หนังสือโดยเร็ว๓๗
(๗) ผลค�ำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ค�ำวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นที่สุด ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วย
กับค�ำวินิจฉัยมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองต่อไปได้๓๘
		

(๘) การรายงานเพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาวิจยั และพัฒนาระบบ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมต่อไป เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้รายงานผลการ
ด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยพร้อมทั้งส�ำเนาค�ำวินิจฉัยไปยัง ก.พ.ค.ภายใน
๑๕ วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยนั้นแล้ว๓๙
		

การพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.จะพิจารณาวินิจฉัย
เอง หรือจะตัง้ กรรมการ ก.พ.ค.คนหนึง่ หรือจะตัง้ คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้อง
ทุกข์ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ โดยให้เป็นไป
ตามทีก่ ำ� หนดในกฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉิ ยั เรือ่ ง
ร้องทุกข์ และในการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๑๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๕ วรรคสอง.
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๒๕ วรรคท้าย.
๓๙
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๓๐.
๓๗
๓๘
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๑) การด�ำเนินการของพนักงานผูร้ บั ค�ำร้องทุกข์ ซึง่ การร้องทุกข์ตอ่
ก.พ.ค.ทีผ่ รู้ อ้ งทุกข์ได้ยนื่ ค�ำร้องทุกข์ตอ่ พนักงานผูร้ บั ค�ำร้องทุกข์ทสี่ ำ� นักงาน
ก.พ.โดยพนักงานผูร้ บั ค�ำขอร้องทุกข์ตอ้ งลงทะเบียนเรือ่ งร้องทุกข์ในสารบบ
และตรวจค�ำร้องทุกข์ในเบื้องต้น ดังนี๔๐
้
		 (๑) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ทมี่ กี ารด�ำเนินการโดยถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ให้เสนอค�ำร้องทุกข์ต่อประธาน ก.พ.ค.เพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
		 (๒) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ที่มีการด�ำเนินการโดยไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ให้พนักงานผู้รับค�ำร้องทุกข์แนะน�ำให้
ผู้ร้องทุกข์แก้ไขให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
		 (๓) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจของ ก.พ.ค.ทีจ่ ะรับไว้
พิจารณาได้ หรือเป็นกรณีตาม (๒) แต่ผรู้ อ้ งทุกข์ได้แก้ไขภายในเวลาทีก่ ำ� หนด
ให้บันทึกไว้แล้วเสนอค�ำร้องทุกข์ดังกล่าวต่อประธาน ก.พ.ค.เพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
๒) การจ่ายส�ำนวน ซึ่งเมื่อประธาน ก.พ.ค.ได้รับค�ำร้องทุกข์แล้วให้
พิจารณาจ่ายส�ำนวนดังนี้
		 (๑) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ทมี่ ปี ญ
ั หาข้อกฎหมายทีส่ ำ� คัญ หรือ
ผลการวินิจฉัยอาจกระทบต่อวิถีทางปฏิบัติราชการ หรือจะเป็นการวาง
บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ หรือเป็นกรณีส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คุณธรรมที่ ก.พ.ค.สมควรเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเอง ให้จ่ายส�ำนวนค�ำร้อง
ทุกข์นั้นให้ ก.พ.ค.เป็นองค์คณะวินิจฉัย โดยให้ประธาน ก.พ.ค.ตั้งกรรมการ
๔๐

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๓๓.
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ก.พ.ค.คนหนึง่ เป็นกรรมการเจ้าของส�ำนวน และมีพนักงานรับผิดชอบส�ำนวน
เป็นผู้ช่วย๔๑
		
(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ที่เป็นกรณีทั่วไป ให้จ่ายส�ำนวน
ค�ำร้องทุกข์นั้นให้กรรมการ ก.พ.ค.คนหนึ่งหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์คณะหนึ่งคณะใดเป็นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้๔๒
(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ ให้จ่าย
ส�ำนวนค�ำร้องทุกข์นั้นให้กรรมการ ก.พ.ค.คนหนึ่งเป็นกรรมการเจ้าของ
ส�ำนวน หรือจะจ่ายให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยร้องทุกข์คณะหนึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
องค์คณะวินิจฉัยก็ได้๔๓
		

๓) การแจ้งค�ำสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งเมื่อได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และได้มีการจ่ายส�ำนวนแล้ว ให้
ประธานกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ แจ้ ง ค� ำ สั่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย
ร้องทุกข์ให้ผรู้ อ้ งทุกข์ทราบ โดยให้ผรู้ อ้ งทุกข์ลงลายมือชือ่ และวันทีร่ บั ทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบส�ำเนาค�ำสั่งให้ไว้หนึ่งฉบับหรือจะส่งส�ำเนาค�ำสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ร้องทุกข์ยังที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลัก
ฐานของทางราชการก็ได้ และเมื่อล่วงพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันส่งส�ำเนาค�ำสั่ง
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบค�ำสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์แล้ว ซึง่ กรณีดงั กล่าวให้ใช้บงั คับกับกรณีทกี่ รรมการ ก.พ.ค. คนหนึง่
เป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ด้วย๔๔
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๓๗.
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๓๘.
๔๓
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๓๙.
๔๔
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๓๕.
๔๑
๔๒
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การสั่งรับหรือไม่รับค�ำร้องทุกข์
๑) การพิจารณาของกรรมการเจ้าของส�ำนวน
กรรมการเจ้าของส�ำนวนอาจก�ำหนดประเด็นให้พนักงานผูร้ บั ผิดชอบส�ำนวน
วิเคราะห์และพิจารณาท�ำความเห็นเสนอในเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
ขององค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณา
ดังนี๔๕
้
		 (๑) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ที่มีการด�ำเนินการโดยถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และเป็นค�ำร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาได้ ก็ให้
องค์คณะวินิจฉัยมีค�ำสั่งรับค�ำร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา แล้วด�ำเนินการ
ตามกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
		 (๒) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ทยี่ งั ไม่ชดั เจนหรือทีย่ งั ด�ำเนินการ
โดยไม่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ ก็ให้มคี ำ� สัง่ ให้ผรู้ อ้ งทุกข์ดำ� เนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้เสนอองค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณามีค�ำวินิจฉัยต่อไป
		 (๓) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ ๔๒
ก็ให้เสนอองค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณามีค�ำวินิจฉัยต่อไป
๑) การพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัย
		 เมื่อได้รับความเห็นของกรรมการเจ้าของส�ำนวน ตาม (๒) หรือ
(๓) ดังกล่าวข้างต้น ให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีค�ำวินิจฉัย ดังนี๔๖
้
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๔๑.
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, และแก้ไข
เพิ่มเติม, ข้อ ๔๓.

๔๕

๔๖

การร้องทุกข์ตามกฎหมาย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

27

		 (๑) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาไม่ได้ ตามข้อ ๔๒
ก็ให้มีค�ำวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและสั่งจ�ำหน่ายเรื่องร้อง
ทุกข์นั้นออกจากสารบบ หรือให้มีค�ำวินิจฉัยยกเลิกกระบวนการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์นั้น และสั่งจ�ำหน่ายเรื่องร้องทุกข์นั้นออกจากสารบบ
		 (๒) ถ้าเห็นว่าเป็นค�ำร้องทุกข์ที่อาจรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้มีค�ำ
สัง่ ให้กรรมการเจ้าของส�ำนวนด�ำเนินการตามกระบวนพิจารณาเรือ่ งร้องทุกข์
ต่อไป
กระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
๑) การแสวงหาข้อเท็จจริงของกรรมการเจ้าของส�ำนวน
		 (๑) เมื่อได้มีการสั่งรับค�ำร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว ให้กรรมการ
เจ้าของส�ำนวนมีคำ� สัง่ ให้คกู่ รณีในการร้องทุกข์ทำ� ค�ำแก้รอ้ งทุกข์ภายใน ๑๕
วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยส่งส�ำเนา
ค�ำร้องทุกข์และส�ำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้ด้วย และกรรมการเจ้าของ
ส�ำนวนอาจจะก�ำหนดประเด็นทีค่ กู่ รณีในการร้องทุกข์ตอ้ งชีแ้ จง หรือก�ำหนด
ให้จัดส่งพยานหลักฐานที่จ�ำเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์
ไปให้ด้วยก็ได้๔๗
		
(๒) คู่กรณีในการร้องทุกข์ต้องท�ำแก้ค�ำร้องทุกข์และค�ำชี้แจง
ตามประเด็นที่ก�ำหนดให้โดยชัดแจ้งและครบถ้วน พร้อมส่งพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานการรับทราบหรือควรได้รับทราบเหตุของการ
ร้องทุกข์ โดยจัดท�ำส�ำเนาค�ำแก้ค�ำร้องทุกข์ ส�ำเนาค�ำชี้แจงและส�ำเนา
พยานหลักฐานตามจ�ำนวนทีก่ รรมการเจ้าของส�ำนวนก�ำหนดยืน่ ภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด๔๘
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๔๔.
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๔๕.

๔๗
๔๘
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(๓) กรณีที่กรรมการเจ้าของส�ำนวนเห็นว่า ค�ำแก้ค�ำร้องทุกข์
หรือค�ำชี้แจงของคู่กรณีในการร้องทุกข์หรือพยานหลักฐานที่ส่งมาให้ยัง
ไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ ให้สง่ ให้คกู่ รณีในการร้องทุกข์แก้ไขเพิม่ เติม
ค�ำแก้ค�ำร้องทุกข์หรือจัดท�ำค�ำชี้แจงเพิ่มเติม หรือส่งพยานหลักฐานเพิ่มให้
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด๔๙
		

(๔) กรณีคกู่ รณีในการร้องทุกข์มไิ ด้จดั ท�ำค�ำแก้คำ� ร้องทุกข์และ
ค�ำชี้แจงตามประเด็นที่ก�ำหนดให้ชัดเจน พร้อมทั้งพยานหลักฐานยื่นต่อ
กรรมการเจ้าของส�ำนวนในระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ถือว่าคู่กรณีในการ
ร้องทุกข์ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ และให้กรรมการ
เจ้าของส�ำนวนพิจารณาด�ำเนินการต่อไปตามที่เป็นการยุติธรรม๕๐
		

๑) การบันทึกสรุปส�ำนวนของกรรมการเจ้าของส�ำนวน๕๑
		
เมื่อกรรมการเจ้าของส�ำนวนเห็นว่าสามารถวินิจฉัยร้องทุกข์ได้
จากข้อเท็จจริงในค�ำร้องทุกข์นั้น โดยไม่ต้องด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
อีก หรือเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้มาจากค�ำแก้ค�ำร้องทุกข์ เอกสารหลักฐานที่
เกีย่ วข้อง หรือข้อเท็จจริงทีไ่ ด้มาจากการแสวงหาเพิม่ เติม (ถ้ามี) เพียงพอต่อ
การวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นแล้ว ให้กรรมการเจ้าของส�ำนวนท�ำบันทึกของ
กรรมการเจ้าของส�ำนวนสรุปเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๔๖.
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๔๗.
๕๑
สำ�นักงาน ก.พ.(๒๕๕๔). รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์และคำ�วินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.หน้า ๕๖-๕๗.
๔๙
๕๐
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		 บันทึกสรุปส�ำนวนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
		 (๑) ชื่อผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์
		 (๒) สรุปค�ำร้องทุกข์
		 (๓) สรุปค�ำแก้ค�ำร้องทุกข์ (ถ้ามี)
		 (๔) สรุปข้อเท็จจริงที่กรรมการเจ้าของส�ำนวนแสวงหาเพิ่มเติม
(ถ้ามี)
		 (๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
		 (๖) ความเห็นของกรรมการเจ้าของส�ำนวนเกี่ยวกับประเด็นที่
จะต้องวินิจฉัยและค�ำขอของผู้ร้องทุกข์
		 กรรมการเจ้าของส�ำนวนต้องเสนอบันทึกสรุปส�ำนวน และ
ส�ำนวนพร้อมเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดให้องค์คณะวินจิ ฉัยท�ำการ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป
๓) การพิจารณาวินิจฉัยขององค์คณะวินิจฉัย
		 (๑) เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้พิจารณาบันทึกสรุปส�ำนวนของ
กรรมการเจ้าของส�ำนวนแล้ว หากเห็นว่าข้อเท็จจริงทีไ่ ด้มายังไม่เพียงพอหรือ
มีข้อที่ควรปรับปรุง ก็ให้กรรมการเจ้าของส�ำนวนรับไปด�ำเนินการแสวงหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม หรื อ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามความเห็ น ขององค์
คณะวินจิ ฉัยแล้วน�ำผลการด�ำเนินการเสนอให้องค์คณะวินจิ ฉัยเพือ่ พิจารณา
อีกครัง้ หากองค์คณะวินจิ ฉัยพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงทีไ่ ด้มาเพียงพอ
ต่อการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นได้ ก็ด�ำเนินการต่อไป๕๒
		 (๒) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยจัด
ให้มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๐.

๕๒
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หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์มีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะ
วินจิ ฉัย เว้นแต่ในกรณีทอี่ งค์คณะวินจิ ฉัยเห็นว่าเรือ่ งร้องทุกข์นนั้ มีขอ้ เท็จจริง
ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยแล้วหรือมีข้อเท็จจริงและประเด็น
วินิจฉัยไม่ซับซ้อน และการมาแถลงด้วยวาจาไม่จ�ำเป็นแก่การพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์จะให้งดการแถลงด้วยวาจาเสียก็ได้๕๓
(๓) กรณีทมี่ กี ารประชุมและให้มกี ารแถลง เมือ่ องค์คณะวินจิ ฉัย
ได้กำ� หนดวันประชุมพิจารณาเรือ่ งร้องทุกข์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของส�ำนวน
แจ้งก�ำหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พร้อมทั้งส่งสรุปค�ำร้องทุกข์
และสรุปค�ำแก้ค�ำร้องทุกข์ ตลอดจนสรุปข้อเท็จจริงที่กรรมการเจ้าของ
ส�ำนวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
พิจารณาไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน เพือ่ เปิดโอกาสให้คกู่ รณีได้แถลงสรุปค�ำร้องทุกข์
และค�ำแก้ค�ำร้องทุกข์ของตน ซึ่งคู่กรณีจะไม่มาในวันประชุมพิจารณาก็ได้
หากผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์ไม่มาในวันประชุมพิจารณาก็ให้
พิจารณาลับหลังไปได้ และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน๕๔
		
(๔) การประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เมื่อเริ่มการประชุมให้
กรรมการเจ้าของส�ำนวนเสนอสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
แล้วให้ผรู้ อ้ งทุกข์และคูก่ รณีในการร้องทุกข์แถลงด้วยวาจาเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งค�ำแถลงด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้อง
ทุกข์ตอ้ งกระชับและอยูใ่ นประเด็น โดยไม่อาจยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
อื่นนอกจากที่ปรากฏในค�ำร้องทุกข์และค�ำแก้ค�ำร้องทุกข์เท่านั้น๕๕
		

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๑ วรรคหนึง่ .
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๑ วรรคสอง.
๕๕
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๒.
๕๓

๕๔

การร้องทุกข์ตามกฎหมาย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

31

๔) การท�ำค�ำวินิจฉัย
		 ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์
ดังนี๕๖
้
		
(๑) ไม่รับเรื่องร้องทุกข์
		 (๒) ยกค�ำร้องทุกข์
		 (๓) ให้แก้ไขหรือยกเลิกค�ำสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้
ผู้ร้องทุกข์หรือให้ด�ำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตาม
ระเบียบที่ ก.พ.ค.ก�ำหนด
ค�ำวินจิ ฉัยขององค์คณะวินจิ ฉัย ให้นำ� เสนอ ก.พ.ค.เพือ่ พิจารณา
เมื่อ ก.พ.ค. มีความเห็นประการใด ให้องค์คณะวินิจฉัยด�ำเนินการเพื่อให้มี
ค�ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ต่อไป๕๗
การเยียวยาความเสียหาย
ในกรณี ที่ อ งค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ล้ ว
เห็นสมควรให้มีการเยียวยาแก่ผู้ร้องทุกข์ ให้ด�ำเนินการตามข้อ ๒๖ แห่งกฎ
ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระยะเวลาพิจารณาการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่ร้องต่อ ก.พ.ค.ให้องค์คณะ
วินิจฉัยด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันได้รับค�ำร้องทุกข์
ถ้ามีความจ�ำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยาย
เวลาได้อีก ๒ ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน ๓๐ วัน โดยให้บันทึกเหตุผลความจ�ำเป็นไว้
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๓.
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม,
ข้อ ๕๔ วรรคสอง.

๕๖
๕๗

32 การร้องทุกข์ตามกฎหมาย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วย แต่ถ้าขยายเวลาแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ประธาน ก.พ.ค.พิจารณา
ก�ำหนดมาตรการทีจ่ ะให้การพิจารณาวินจิ ฉัยแล้วเสร็จโดยเร็ว และบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน๕๘
การแจ้งค�ำวินิจฉัย
เมื่อได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และรายงาน ก.พ.ค.รวมทั้งได้แก้ไข
ปรับปรุงค�ำวินิจฉัยตามความเห็นของ ก.พ.ค.แล้วให้แจ้งคู่กรณีทราบเป็น
หนังสือโดยเร็ว๕๙
ผลค�ำวินิจฉัย๖๐
(๑) ค�ำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.ให้เป็นที่สุด
(๒) ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองต่อไปได้
การบังคับตามค�ำวินิจฉัย๖๑
ค�ำวินจิ ฉัยร้องทุกข์ให้ผกู พันคูก่ รณีในการร้องทุกข์และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ที่จะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในค�ำวินจิ ฉัย
(๒) ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยในโอกาสแรกที่สามารถท�ำได้ นับแต่ได้
รับค�ำวินิจฉัย
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่ม
เติม, ข้อ ๕๕.
๕๙
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๖ วรรคหนึง่ .
๖๐
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๕๖.
๖๑
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, และแก้ไขเพิ่ม
เติม, ข้อ ๕๗.
๕๘
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การถอนค�ำร้องทุกข์๖๒
ผู้ร้องทุกข์อาจถอนค�ำร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใด ๆ ก่อนที่ผู้มี
อ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์จะมีค�ำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้น
วิธีถอนค�ำร้องทุกข์ มี ๒ วิธี คือ
ทุกข์

(๑) ขอถอนค�ำร้องทุกข์โดยท�ำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้อง

(๒) ขอถอนค�ำร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้
ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้ และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
เมือ่ มีการถอนค�ำร้องทุกข์ ให้ผมู้ อี ำ� นาจวินจิ ฉัยร้องทุกข์อนุญาต และ
สั่งจ�ำหน่ายค�ำร้องทุกข์ออกจากสารบบ
การย่นหรือขยายระยะเวลา
ระยะเวลาตามที่ก�ำหนดในกฎ ก.พ.ค.นี้ เมื่อผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์เห็นสมควร หรือเมื่อคู่กรณีมีค�ำขอ ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์
มีอำ� นาจขยายหรือย่นระยะเวลาได้ตามความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม๖๓
การนับระยะเวลา
การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค.นี้ ส�ำหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัด
จากวันแรกแห่งเวลานั้น เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวัน
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๑๔.
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๑๗.

๖๒
๖๓
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สุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิดท�ำการใหม่
เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา๖๔

บทสรุป
สิทธิในการร้องทุกข์ เป็นการให้สิทธิบุคคลตามแนวความคิดของ
หลักการบริหารงานบุคคลที่ว่าในองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะมี
ผู้บริหารที่มีความสามารถหรือประสิทธิภาพเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะ
บริหาร หรือควบคุมดูแลบุคคลในองค์การให้ได้รับความสุข ความพอใจได้
เท่ า เที ย มกั น ทุ ก คน เพราะแต่ ล ะคนก็ มี ส ภาพจิ ต ใจ ความรู ้ สึ ก หรื อ
ความต้องการแตกต่างกัน เมื่อบุคคลในองค์การเกิดความรู้สึกไม่พอใจ หรือ
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องใดก็ตาม ผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลนั้นย่อมจะตกต�่ำลง ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหายแก่องค์การโดย
ส่วนรวมได้ จึงได้มกี ารก�ำหนดวิธกี ารให้บคุ คลในองค์การได้ระบายความรูส้ กึ
คับข้องใจ หรือความรูส้ กึ ไม่พอใจ เพือ่ เป็นข้อมูลให้ฝา่ ยบริหารน�ำมาพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ และให้ฝ่ายบริหารได้ส�ำรวจแก้ไขความบกพร่อง
ของตนในเรื่องต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่าย
บริหารและบุคคลในหน่วยงาน ท�ำให้เกิดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
การร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายข้าราชการ
พลเรื อ นนี้ เ ป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ เพื่ อ ให้ ห ลั ก ประกั น แก่
ข้าราชการ ฉะนั้น หากเรามีระบบขบวนการร้องทุกข์ที่เป็นธรรม เหมาะสม
แล้ว ก็จะช่วยให้มีหลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการอย่างแท้จริง
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อ ๑๘.

๖๔
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติในการด�ำเนินการพิจารณา
แผนผังขั้นตอนการปฏิบตั ิในการดําเนินการพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
และวินของผู
ิจฉัยบ เรืังคั่อบบังร้ญชาองทุกข์
ผูรองทุกข์
ยื่นคํารองทุกภายใน ๓๐

พนักงานผูรับคํารองทุกข์

ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข์
แจงใหผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุ
แหงการรองทุกขชี้แจง
ภายใน ๗ วัน (ขยายเวลาได)

ผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุ
แหงการรองทุกข

จัดทําคําชี้แจง

ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข์
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ภายใน ๖๐ วัน (ขยายเวลาได
๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน)

คําวินิจฉัยเรื่องรองทุกข์
แจ้ง

ผูรองทุกข์

ผูบังคับบัญชาที่เปน
เหตุแหงการรองทุกข

ก.พ.ค.
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