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การดําเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ดา
ํ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย

สําน ักงานปล ัดกระทรวงมหาดไทย

คํานํา
ปฐมพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ในระหวางพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข
แหงมหาชนชาวสยาม” และพระองคไดทรงงานอยางหนักตลอดเวลาจนถึงปจจุบันพระองคก็ยังคงทรง
งานหนักอยูเชนเดิม เพื่อบําบัดปดเปาปญหาความทุกขยากใหกับประชาชนชาวไทย ดังพระบรมฉายา
ลักษณ “อาบพระเสโท ตางพระอุทกธารา”
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย) สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงนอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระองคมาเปนคานิยมในการ
ปฏิบัติราชการ “การบําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหกับประชาชน โดยถือเปนหนาที่หลักในการแกไขปญหา
ความความเดือดรอนของประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม การถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ ในชีวิตและทรัพยสิน
คณะรั กษาความสงบแห งชาติไดมีประกาศ ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ใหจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยดํารงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการในจังหวัดสามารถใหบริการประชาชนไดอยางเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนไดรับความพึงพอใจ เพื่อใหการปฏิบัติราชการในการแกไขและ
บรรเทาความเดื อ ดร อ นให กั บ ประชาชนของข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง สามารถ
ดําเนินการดวยความรวดเร็วและมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบกฎหมายในแต
ละกรณี ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทําคูมือการดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/
รองเรียน ฉบับนี้ขึ้น โดยเปนการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมจากคูมือฯ ฉบับป พ.ศ.2557 เพื่อใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งในสวนของขอสั่งการและแนวทางปฏิบัติที่เปนปจจุบันในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการดําเนินการแกไขปญหาการ
ร อ งทุ ก ข / ร อ งเรี ย นเล ม นี้ จะเป น ประโยชน ต อ การปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการและผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่ อนํ าไปสู การแก ไขป ญหาให กั บ ประชาชนดั ง พระราชประสงค ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
ไดอยางแทจริงตอไป
ศูนยดาํ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย
กรกฎาคม 2559
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88
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขและ
กลาวโทษขาราชการ
2.32 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๘
89
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ
2.33 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว ๒๔๑๘
91
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เรื่อง กําชับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2.34 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว ๒๔๑๗
92
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เรื่อง กําชับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2.35 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑
93
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการใหความคุมครองขาราชการ
ผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ

สารบัญภาคผนวก (ตอ)
2.36 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๐๗
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัย
2.37 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัย
2.38 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/๑๗๐๘๕
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัย
2.39 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เรื่อง การรองเรียนกลาวโทษขาราชการและ
การสอบสวน
2.40 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๐๒

2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46

หนา
95

97

101

103
105

ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขและ
กลาวโทษขาราชการ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕
106
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๒๒
107
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขและ
กลาวโทษขาราชการ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๓๕๗๖
108
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๗๓๕
109
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๐๘๓
110
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๙/ว ๒๐๖๔
111
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

สารบัญภาคผนวก (ตอ)
2.47 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๑๓/ว ๓๖๒๕
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ เรื่อง ขอความรวมมือเชาตู ปณ. ๑๐๑
ของที่ทําการไปรษณียโทรเลขทุกจังหวัด
2.48 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๙/ว ๑๔๒๙
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๖ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข
2.49 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๔/ว ๒๙๕๐
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข
2.50 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๔/ว ๑๓๑๓
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
2.51 หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๔/ว ๒๘๕๕
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
2.52 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ุด ที่ มท ๑๓๐๙/ว ๖๑๔
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เรื่อง การแกไขปญหารองเรียนและเดินขบวน
2.53 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๑๓๐๙/ว ๑๕๙๙
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ เรื่อง การแกไขปญหารองเรียนและเดินขบวน
2.54 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๓๐๗/ว ๕๖๘
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ เรื่อง การปรับปรุงงานเกี่ยวกับการพิจารณา
เรื่องราวรองทุกข
2.55 หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๑๔๘/๒๕๐๒
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ เรื่อง บัตรสนเทห
2.56 หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว. ๑๙๗/๒๔๙๖
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๙๖ เรื่อง ระเบียบการสอบสวนเรื่องราวรองกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัย
2.57 หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที น.ว. ๒๕๓/๒๔๙๕
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ เรื่อง การสอบสวนเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษ
ขาราชการ
2.58 คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีราษฎรทูลเกลาฯ
ถวายฎีกาของสํานักงาน กปร.
2.59 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 96/2557
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธรรม
2.60 คูมือการใชงานระบบรับและติดตามเรื่องรองเรียนรองทุกขของศูนยดํารงธรรม
2.61 คูมือการใชงานระบบรับและติดตามเรื่องรองเรียนรองทุกข
สําหรับผูรองเรียนรองทุกขผานระบบ APPlication Spond
2.62 หมายเลขเบอรโทรศัพทสายดวน

หนา
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120
121
124
125
126
127
133
135
188
199

๑. บทนํา

การรองเรียน/รองทุกขของประชาชน ถือเปนเสียงสะทอนใหรัฐบาลและหนวยงานของ
รัฐทราบวา การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
และหนวยงานของรัฐ ไดตระหนักและใหความสําคัญ กับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของ
ประชาชนมาโดยตลอด มี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น เป ด โอกาสให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว ม และ
ตรวจสอบการทํ า งานของรั ฐ บาลและหน ว ยงานของรั ฐ มากขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของ
ประชาชนและเสริมสรางความสงบสุขใหเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นําไปสูการ
แขงขัน การเอารัดเอาเปรียบ เปนเหตุใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ประสบปญหาหรือไมไดรับ
ความเปนธรรม จึงมีการรองเรียน/รองทุกขตอหนวยงานตางๆเพิ่มขึ้น
กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหแก
ประชาชน ไดเปด “ศูนยบริการขาวสารกระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ โดยมี
เปาหมายเพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง ใหบริการขอมูล และรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทย ตอมา บทบาทของ “ศูนยบริการขาวสารกระทรวงมหาดไทย”
เพิ่ มขึ้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ งภารกิ จ ที่เกี่ ยวกั บการแก ไขป ญหาเรื่ องร องเรี ยน/ร องทุ กข ของประชาชน
กระทรวงมหาดไทย จึ งได ปรั บปรุง“ศู นย บริการขาวสารกระทรวงมหาดไทย” ให มีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใชชื่อวา “ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย” ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗
กระทรวงมหาดไทยมี น โยบายการปรั บ บทบาทการทํ า งานของศู น ย ดํ า รงธรรม
กระทรวงมหาดไทยให เ ป น ไปในเชิ งรุ ก มากกว าเชิ งรั บ จึ งทํ า ให ศูน ย ดํ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
มีบ ทบาทในการอํ านวยความเป น ธรรมแก ประชาชนอย างจริ งจัง มีลั กษณะการทํ างานที่ เ นน เชิงรุ ก
มากกว าเชิ งรั บ ทํ าให ป ระชาชนรั บ ทราบถึ งบทบาทหน าที่ ของศู น ย ดํ ารงธรรมอย างแพร ห ลายและ
สามารถแจงขอรับความชวยเหลือเมื่อประสบปญหาความเดือดรอนตางๆ ไดทุกเรื่องตลอดเวลา โดยให
องคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
มีภารกิจเสริมในดานสงเสริมสงเคราะห ยกยองเชิดชูพลเมืองดีที่เสียสละ กลาหาญ เสี่ยงชีวิตเขาชวยเหลือ
ผูอื่นที่ตกอยูในภาวะคับขันอันตรายดวยคุณธรรม และเพื่อใหศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีบทบาท
ในการ “บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข ” แก ป ระชาชนอย า งจริ ง จั ง บั ง เกิ ด ผลสํ า เร็ จ เป น รู ป ธรรม
กระทรวงมหาดไทย จึงไดปรับปรุงศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยจัดใหมีสถานที่ตั้งอยางชัดเจนและเหมาะสม มีเจาหนาที่และเครื่องมือสื่อสารที่มีเครือขายเชื่อมโยง
ถึงกันในทุกระดับ สามารถติดตอประสานงานไดอยางรวดเร็ว และมีพิธีเปดศูนยดํารงธรรมในมิติใหม
อยางเปนทางการพรอมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งตรงกับวันดํารงราชานุภาพ
คณะความรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ไดมีประกาศ ฉบับที่ 96/2557
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ใหจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทําหนาที่ใน
การรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน การใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการ
และขอเสนอแนะของประชาชน และทําหนาที่ เปนศูนยบริการรวมตามมาตรา 32 แหง พรก.วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
มีหนาที่กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหการบริหารงานของศูนยดํารงธรรมและการบริหารงาน
ของจังหวัดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
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ศูนยดํารงธรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม ประกอบดวย ศูนยดํารงธรรมในสวนกลาง แบงเปน
๒ ระดับ คือ ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนยดํารงธรรมหรือศูนยใหบริการประชาชน
ในลักษณะเดียวกับศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ของหนวยงานระดับกรมและรัฐวิส าหกิจ และ
ศูนยดํารงธรรมในสวนภูมิภาค แบงเปน ๒ ระดับ คือ ศูนยดํารงธรรมจังหวัด และศูนยดํารงธรรมอําเภอ
อย างไรก็ ต าม ในสภาวการณ ป จ จุ บั น ประเทศประสบป ญหาทั้ งทางด า นเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง ฯลฯ ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความแตกแยกทางความคิด นําไปสูปญหา
ตางๆ ตามมามากมาย ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด ปญหาการพนัน ปญหาหนี้สิน
ฯลฯ สงผลใหปริมาณและความสลับซับซอนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนมีเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย ดังนั้น ศูนยดํารงธรรม จึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหการดําเนินงานของ
ศูนยดํารงธรรมสามารถอํานวยความยุติธรรม ขจัดปญหาความเดือดรอน และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง

๒. วัตถุประสงค

๒.๑ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข
๒.๒ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกขสําหรับเจาหนาที่
ของ ศูนยดํารงธรรม

๓. ขอบเขต

คูมือการดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข และขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข แนวคิดสําคัญในการปฏิบัติงานเรื่อง
ร องเรี ย น/
ร องทุ กข แนวทางการปฏิ บั ติ งานเรื่ อ งร องเรี ย น/ร องทุ กข ความรู ทั่ ว ไปสํ าหรั บ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข และเรื่องรองเรียน/รองทุกขที่นาสนใจ รวมถึง ระเบียบ
สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการจั ด การเรื่ องราวร องทุ กข พ.ศ. ๒๕๕๒ คํ าสั่ ง แนวทางปฏิ บั ติ เ รื่ อ ง
รองเรียน/รองทุกขของกระทรวงมหาดไทย และหมายเลขเบอรโทรศัพทสายดวน

๔. แนวคิดเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข

๔.๑ ความหมายของการรองเรียน/รองทุกข
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖: ๙๒๘) ให ความหมายของคําวา ร องเรี ยน ร องทุกข
ไวดังนี้
รองเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว
รองทุกข หมายถึง บอกความทุกขเพื่อขอใหชวยเหลือ
คู มื อ การดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาการร อ งทุ ก ข / ร อ งเรี ย น (๒๕๕๓: ๑-๒)
ไดแบงแยกพิจารณาความหมายของคําวา “เรื่องราวรองทุกข รองเรียน” ไว ๒ ประการ คือ
(๑) เรื่องรองทุกข รองเรียน ขาราชการ หมายถึง เรื่องราวที่ขาราชการเปนผูถูก
รองเรียน เนื่องจากปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสม
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(๒) เรื่ องร องทุ กข ร องเรี ย น ของประชาชน หมายถึ ง เรื่ องราวที่ ผู ร องเรี ย น
ประสงค ใ ห ไ ด รั บ การปลดเปลื้ อ งความทุ ก ข ที่ ต นได รั บ หรื อ เป น เรื่ อ งที่ ผู ร อ งเรี ย นหรื อ ผู อื่ น
หรือสาธารณชนไดรับความเสียหาย และยังรวมถึงขอขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชนอีกดวย
อุกฤษ มงคลนาวิน (๒๕๔๐: ๓) การรองทุกข คือ การที่บุคคลทั่วไป ไมวาจะ
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางขององคการของรัฐหรือของเอกชน
ซึ่งไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐหรือจากหนวยงานของรัฐ และตองการใหมีการแกไขเยียวยาความ
เดือดรอนหรือเสียหายนั้น หรือแกไขขอบกพรองในระบบราชการ การรองทุกขนี้จึงเปนการรองเรียนเพื่อ
ขอใหมีการแกไขความเดือดรอนหรือขอขัดแยงที่มีอยูระหวางบุคคลดังกล าวกับหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยราชการ มิใชการแกไขความเดือดรอนหรือขอขัดของที่มีอยูระหวางประชาชนดวยกันเอง
ชาญชัย แสวงศักดิ์ (๒๕๔๐: ๑๓-๑๔) การรองทุกขตอเจาหนาที่ของรัฐหรือ
องคกรของรัฐฝายปกครอง แบงไดเปน ๓ กรณี
(๑) โดยการรองทุกขตอเจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรของรัฐฝายปกครองซึ่งเปน
ต น เหตุ แ ห งการร อ งทุ ก ข นั้ น เองเพื่ อให พิ จ ารณาทบทวนเรื่ อ งนั้ น ใหม เช น ร อ งทุ กข ต อนายอํ า เภอ
ใหพิจารณาทบทวนคําสั่งของนายอําเภอที่เปนตนเหตุแหงการรองทุกข
(๒) โดยการรองทุกขตอผูบังคับบัญชาหรือ “หนวยเหนือ” ของเจาหนาที่ของรัฐ
หรือองคกรของรัฐฝายปกครองซึ่งเปนตนเหตุแหงการรองทุกขเพื่อใหพิจารณาแกไขปญหาในเรื่องนั้น
เชน
ในกรณีที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการกระทําของกํานัน ประชาชนก็อาจรอง
ทุกขตอนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดใหสั่งระงับหรือยกเลิกการกระทําดังกลาวของกํานันได
(๓) โดยการรองทุกขตอองคกรตางๆ ของฝายปกครองซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการ
รับพิจารณาคํารองทุกขของประชาชน เชน ศูนยรับเรื่องรองทุกขของสวนราชการตางๆ สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี หรือ คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เปนตน
สรุ ป การร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข หมายถึ ง การที่ ป ระชาชนบอกเล า เรื่ อ งราว
ต อหน ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ขอให ช ว ยเหลื อ แก ไข บรรเทาความเดื อดร อน หรื อ ตรวจสอบข อเท็ จ จริ ง
อันเนื่องมาจากการไดรับความเดือดรอน ความไมเปนธรรม หรือ พบเห็นการกระทําผิดกฎหมาย
๔.๒ ลักษณะของเรื่องรองเรียน/รองทุกข
(๑) เรื่องรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี เปนกรณี
การรองเรียนกลาวโทษที่ขาดขอมูลหลักฐาน ซึ่งศูนยดํารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แตถาเปนการ
รองเรียน
ในประเด็นเกี่ยวของกับสวนรวม จะสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบไวเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตอไป ซึ่งกรณีนี้สามารถยุติเรื่องไดทันที
(๒) เรื่องรองเรี ยนทั่วไป ศูนยดํารงธรรมจะดําเนินการจัดส งเรื่ องใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ โดยจะพิจารณาสงตามความเหมาะสมของแตละเรื่องและจะตอบใหผูรองทราบ
ไว ชั้ น หนึ่ ง ก อ น ซึ่ ง เมื่ อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การแล ว จะแจ ง ให ศู น ย ดํ า รงธรรมและ
ผูรองทราบ หรือบางกรณีปญหาหนวยงานที่เกี่ยวของจะแจงใหผูรองทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการ
พิ จ ารณาดํ า เนิ น การของหน ว ยงานที่ เกี่ ยวข อ ง จะช า หรื อ เร็ ว ขึ้ น อยู กั บขั้ นตอนการดํ า เนิ น การให ก าร
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ชวยเหลือของแตละกรณีปญหา ในกรณีเปนเรื่องรองเรียนทั่วไป หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมแจงผล
ใหทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด ศูนยดํารงธรรมจะมีหนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง
(๓) เรื่องรองเรียนสําคัญ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาชนสวนรวมหรือเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน เปนประเด็นขอรองเรียนทางกฎหมายหรือเปนเรื่องรองเรียนที่มี
ขอเท็จจริงและรายละเอียดตามคํารองยังไมชัดแจงหรือไมแนนอน หรือบางกรณีศูนยดํารงธรรมอาจตอง
ใหเจาหนาที่เดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่กอนสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
โดยแจงใหผูรองทราบไวชั้นหนึ่งกอน เมื่อหนวยงานไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเขามาแลว
จึงจะแจงใหผูรองทราบตอไป หรือหากหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมรายงานผลใหทราบภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ศูนยดํารงธรรมจะแจงเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยเรื่องสิทธิรองทุกข
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข หมวด ๓ ไดบัญญัติสาระสําคัญของเรื่องราวรองทุกขไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑๙ เรื่องราวรองทุกขที่จะรับไวพิจารณาจะตองมีลักษณะ ดังนี้
(๑) เปนเรื่องที่มีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดรอน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได และ
(๒) ความเดือดรอน หรื อความเสียหายที่วานั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กระทําการ
นอกเหนืออํ านาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกต องตามกฎหมาย กระทําการไมถูกต องตามขั้นตอนหรื อ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริตหรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มาตรา ๒๐ เรื่องราวรองทุกขที่ไมอาจรับไวพิจารณา มีลักษณะ ดังนี้
(๑) เรื่ อ งร องทุ ก ข ที่มี ลั ก ษณะเป น ไปในทางนโยบายโดยตรง ซึ่ งรั ฐ บาลต อ ง
รับผิดชอบตอสภา
(๒) เรื่ อ งที่ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะหั ว หน า รั ฐ บาลมี ม ติ
เด็ดขาดแลว
(๓) เรื่ องที่ มีการฟ องรองเป น คดี อยู ในศาล หรื อที่ ศาลพิ พากษา หรื อมี คําสั่ ง
เด็ดขาดแลว

มาตรา ๒๑ สวนประกอบของคํารองทุกข
คํารองทุกข ประกอบดวย
(๑) ชื่อและที่อยูของผูรองทุกข
(๒) เรื่ อ งอั น เป น เหตุ ใ ห ร อ งทุ ก ข พร อ มทั้ ง ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ ต าม
สมควรเกี่ยวกับเรื่องที่รองทุกข
(๓) ใชถอยคําสุภาพ
(๔) ลายมือชื่อผูรองทุกข ดําเนินการยื่นรองทุกขแทนผูอื่น จะตองแนบใบมอบ
ฉันทะใหผูรองดวย
๔.๓ วิธีการยื่นคํารองเรียน/รองทุกข
คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรั ฐ
สํานักงาน ก.พ. (๒๕๔๑: ๒๐-๒๑) กลาวถึง วิธีการยื่นคํารองเรียน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐไว ดังนี้
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(๑) ร องเรี ยนด วยวาจา กรณี นี้ จะเหมาะสํ าหรั บเรื่ องที่ มี ป ญหาหรื ออุ ปสรรค
ที่ตองการการแกไขในทันที
(๒) ร อ งเรี ย นเป น หนั ง สื อ เป น กรณี ที่ ใ ช กั บ การร อ งเรี ย นทั่ ว ไปในทุ ก เรื่ อ ง
ที่ตองการการแกไขปญหา หรือตองการการวินจิ ฉัยชี้ขาดโดยองคกรที่เหนือกวา ซึ่งการรองเรียนโดยวิธีนี้
ต องทํ าโดยเขี ย นหนั งสื อ (หรื อพิ มพ ) เล าถึ งเหตุ การณ ห รื อพฤติ การณ ของเรื่ องที่ ต องการร องเรี ย น
ใหชัดเจนมากที่สุดแจงชื่อและที่อยูใหชัดเจนเพียงพอที่เจาหนาที่สามารถติดตอได พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
ของผูรองเรียนถามีเอกสารหรือหลักฐานควรสงไปพรอมกันดวย เพราะจะทําใหการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียนนั้นเปนไปไดโดยรวดเร็วขึ้น และสงคํารองเรียนนั้นไปยังสถานที่ทําการของหนวยงานของ
รัฐนั้น
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยเรื่องสิทธิรองทุกข
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข หมวด ๓ ไดบัญญัติวิธีการยื่นเรื่องราวรองทุกขไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๒๒ การยื่นเรื่องราวรองทุกข หากผูใดประสงคจะยื่นเรื่องราวรองทุกข
ใหยื่นเรื่องราวรองทุกขได ดังนี้
(๑) ยื่นเรื่องราวรองทุกข รองเรียนดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นยื่นแทน ซึ่งผู
นั้นจะตองอยูในฐานะที่จะทราบขอเท็จจริงอันเปนสาเหตุแหงการรองทุกขรองเรียน
(๒) สงเรื่องราวรองทุกขทางไปรษณีย
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๕. ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.
(2) หนวยงานที่รับและสงเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
หนวยงานภายนอก มท.
- สํานักราชเลขาธิการ
- สํานักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี
- สํานักเลขาธิการ ครม.
- สนง.ผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา
- สนง.ปปช.
- สนง.ปปง.
- กระทรวง ทบวง อื่นๆ

(1) ยื่นเรื่อง
ผูร้ ้องเรี ยน/
ร้องทุกข์

รัฐมนตรีวาการ/
รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
สปน. หมายเลข ๑๑๑๑
การเชื่อมโยงเครือขาย IT
ศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

(4) สั่งการ
(5 วัน)
(3) หนวยงาน
ดําเนินการ
(3 วัน)

(6) รายงาน/สรุปผล
(5 วัน)
(5) ตรวจสอบขอเท็จจริง
(30 วัน)
กรุงเทพมหานคร/

ปมท.

รัฐวิสาหกิจ
กรม

ศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย
สํานักตรวจราชการ
และเรื่องราว
รองทุกข สป.

รายงานผล
การตรวจสอบ
ขอเท็จจริง
มาที่ ศดธ. มท.

ปมท./
พิจารณาสั่ง
การ/ยุติเรื่อง

หนวยงาน
ภายนอก มท.

ผต.มท.

จังหวัด

(7) ยุติเรื่อง
(3 วัน)

วิเคราะห
สรุปผลรายงาน
การตรวจสอบ
ขอเท็จจริง
(ศดธ.มท.)

(8) แจงผล
แจงผล
ใหผูรอง
และหนวยงาน
ที่สงเรื่องทราบ

ระบบรับเรื่องราวรองทุกข
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๕.๑ ยื่นเรื่อง
ผูรองยื่นเรื่องรองเรียน/รองทุกขตอหนวยงานผานชองทางตางๆ ไดแก
ทาง Internet ทางไปรษณีย ทางโทรศัพท หรือมารองเรียนดวยตนเอง และจากหนวยงานภายนอก
กระทรวงมหาดไทย
๕.๒ หนวยงานที่รับและสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๕.๒.๑ หนวยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สงเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขใหศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
สป.
๕.๒.๒ ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรอง
ทุกข สป. รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขผานทาง Internet ทางไปรษณีย ทางโทรศัพท หรือมารองเรียน
ดวยตนเอง
หลั ง จากที่ ศู น ย ดํ า รงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํ า นั ก ตรวจราชการและ
เรื่องราว
รองทุกข สป. ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขแลวจะลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข
๕.๓ หนวยงานดําเนินการ
ศู น ย ดํ า รงธรรมกระทรวงมหาดไทย มอบเรื่ อ งร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข
ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบและวิ เ คราะห ข อ มู ล และเสนอเรื่ อ งร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ต อ
ผูบังคับบัญชา
๕.๔ การสั่งการ
๕.๔.๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย/หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
แจงใหกรุงเทพมหานคร/หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด และหนวยงานอื่น
ตรวจสอบขอเท็จจริง มอบหมายผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบ/สอบสวนและสดับตรับฟง
ขอเท็จจริงตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและเสนอแนะ
แนวทางแกไข ประกอบดวยผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕.๔.๒ ผู ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย สั่ งการให จั งหวั ด ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง
๕.๕ การตรวจสอบขอเท็จจริง
๕.๕.๑ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร / ห น ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ใ น สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย/จังหวัด และหนวยงานอื่นดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
๕.๕.๒ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบ/สอบสวนและสดับ
ตรับฟงขอเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไข
๕.๕.๓ คณะกรรมการฯ ไปสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางแกไข
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เมื่ อ มี ก ารแจ ง ให ก รุ ง เทพมหานคร/หน ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย/จังหวัด ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว หากพนระยะเวลาที่กําหนดแลว ยังไมไดรายงาน
ผล ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. จะแจงเตือน
ตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังนี้
(๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน
(๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตไดรับการเตือนครั้งที่ ๑
(๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกําหนด ๗ วัน นับตั้งแตไดรับการเตือนครั้งที่ ๒
๕.๖ การรายงาน/สรุปผล
เมื่อกรุงเทพมหานคร/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/
จังหวัด และหนวยงานอื่น รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและสรุปผลมายังกระทรวงมหาดไทย
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย (เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ) ดําเนินการสรุป วิเคราะห และรายงานผล
การตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง
เพื่ อ นํ า เรี ย นปลั ด กระทรวงมหาดไทย หั ว หน า ผู ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยผานผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบทราบและพิจารณาสั่งการ หรือ
ยุติเรื่อง กรณีที่เปนเรื่องรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จะนําเรียนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่ อ โปรดทราบ
ส ว นเรื่ อ งที่ ยุ ติ แ ล ว จะแจ ง ให ห น ว ยงานที่ ส ง เรื่ อ งมาให
กระทรวงมหาดไทยและแจงผูรองทราบตอไป
๕.๗ ระบบฐานขอมูลเรื่องราวรองทุกข
ปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมีระบบฐานขอมูลเรื่องราวรอง
ทุกข ซึ่งเปนโปรแกรมระบบฐานขอมูลเรื่องรองเรียน เพื่อเปน ชองทางอีกชองทางหนึ่งสําหรับให
ประชาชนไดรองเรียนผานระบบคอมพิวเตอรได ภายใต www.1567.moi.go.th และเปนชองทาง
ในการบันทึกรายละเอียดขอมูลและผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของศูนยดํารงธรรม
สําหรับใชในการตรวจสอบและติดตามเรื่องราวรองทุกขของจังหวัด ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
และผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๖. แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข

๖.๑ การรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๖.๑.๑ เรื่องรองเรียน/รองทุกขทางไปรษณีย
(๑) เจาหนาที่ตองอานหนังสือรองเรี ยน/รองทุกข และตรวจสอบ
ขอมูลรวมทั้ง เอกสารประกอบการรองเรียน/รองทุกขโดยละเอียด
(๒) สรุปประเด็นการรองเรียน/รองทุกขโดยยอเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
หากเรื่องรองเรียน/รองทุกขมีประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายใหระบุตัวบทกฎหมายเสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
(๓) หนังสือที่สงถึงหนวยงาน หากมีความเห็นหรือขอสังเกตเพื่อ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเอาใจใสของหนวยงานก็ควรใสความเห็นหรือขอสังเกตนั้นๆ ดวย
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(๔) เรื่องรองเรียน/รองทุกขกลาวโทษ ควรแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
คุมครองความปลอดภัยใหแกผูรองและพยานที่เกี่ยวของ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน
(๕) เรื่ องร องเรี ยน/ร องทุ กข กล าวโทษ แจ งเบาะแสการกระทํ า
ความผิด หรือผูมีอิทธิพลซึ่งนาจะเปนอันตรายตอผูรอง ควรปกปดชื่อและที่อยูของผูรองกอนถายสําเนา
คํารองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ แตหากเปนการกลาวหาในเรื่ องที่เปนภัยรายแรงและนาจะเป น
อันตรายตอผูรองเปนอยางมาก ก็ไมควรสงสําเนาคํารองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ แตควรใชวิธีคัดยอ
คํารองแลวพิมพขึ้นใหมสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน
(๖) เมื่ออานคํารองแลวตองประเมินดวยวา เรื่องนาเชื่อถือเพียงใด
หากผูรองแจงหมายเลขโทรศัพทมาดวย ควรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูรองโดยขอใหยืนยันวา ผูรองได
รองเรียน/รองทุกขจริง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอางชื่อผูอื่นเปนผูรอง วิธีการสอบถามไมควรบอก
เรื่องหรือประเด็นการรองเรียนกอน ควรถามวา ทานไดสงเรื่องรองเรียนมาจริงหรือไม ในลักษณะใด
หากผูรองปฏิเสธก็จะชี้แจงวา โทรศัพทมาเพื่อตรวจสอบขอมูลเบื้องตนแลวรีบจบการสนทนา
๗.๑.๒ เรื่องรองเรียน/รองทุกขทางโทรศัพท
(๑) สอบถามชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
(๒) สอบถามเรื่องรองเรียน/รองทุกข และปญหาที่เกิดขึ้น
(๓) ถาเปนเรื่องรองเรียนที่ กลาวหาผูอื่นจะตองสอบถามผูร องใหได
รายละเอียดที่ชัดเจน หากผูรองมีขอมูลที่เปนเอกสารก็ขอใหผูรองสงเอกสารมาเพิ่มเติมทางไปรษณียกไ็ ด
(๔) พิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกขวา สามารถดําเนินการไดหรือไม
ถาดําเนินการไดโดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทางโทรศัพทก็ใหติดตอประสานงานในทันที หาก
ไดรับคําตอบจากหนวยงานและสามารถแจงผูรองไดก็ใหแจงผูรองทันที
(๕) ถาเรื่องรองเรียน/รองทุกข ไมสามารถประสานหนวยงานทาง
โทรศัพทไดทันที ใหกรอกรายละเอียดเรื่องรองเรียนลงในระบบสารสนเทศ และสามารถสงเรื่อง
รองเรียนไปใหหนวยงานทางโทรสาร หรือ E-mail ก็ได
(๖) ถาผูรองพูดดวยอารมณรุนแรงควรรับฟงใหจบกอนแลวจึงชี้แจง
วา ไดประสานงานอยางสุดความสามารถแลวบอกเหตุผลวา ทําไมเรื่องรองเรียนจึงไมไดรับการ
ดําเนินการตามที่ผูรองตองการ หรืออาจถามเพิ่มเติมวา ผูรองมีความเดือดรอนดานอื่นที่ประสงคจะ
ขอความชวยเหลืออีกหรือไม
๗.๑.๓ เรื่องรองเรียน/รองทุกขทางเว็บไซต www.1567.moi.go.th
(๑) ผูรองแจงชื่อและที่อยูไมชัดเจน โดยรองเรียนกลาวหาผูอื่นโดย
ปราศจากรายละเอียดและหลักฐานอางอิงหรือเปนบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ ใหงด
ดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกขดังกลาว
(๒) ผูร องแจ งชื่ อ และที่ อยู ไม ชั ด เจนหรื อเปน บั ต รสนเท ห ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ แตเรื่องรองเรียน/ รองทุกข เปนเรื่องเกี่ยวกับประโยชนเพื่อสวนรวม เชน ขอ
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ถนน แจงเบาะแสการคายาเสพติด หรือแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนก็ใหพิจารณาสงเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขดังกลาวใหหนวยงานที่เกีย่ วของรับทราบไวเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) ผูรองแจงชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ชัดเจน แตเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขเปนการกลาวหาผูอื่น โดยปราศจากรายละเอียดไมสามารถดําเนินการได ก็ให
โทรศัพทติดตอผูรอง เพื่อขอขอมูลผูรองหรือใหผูรอ งยืนยันเรื่องรองเรียน/รองทุกขกอนที่จะพิจารณา
ดําเนินการตอไป
(๔) ผูรองรองเรียน/รองทุกข ในเรื่องขอความเปนธรรม ขอความ
ชวยเหลือเมื่อพิจาณาคํารองแลวเห็นวา สามารถดําเนินการได ใหสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาขอทราบขอเท็จจริงตอไป
(๕) เรื่ องร องเรี ยน/ร องทุ กข ใดเป นประเด็ นที่ ปรากฏข อเท็ จจริ งใน
หนังสือพิมพหรือสื่อตางๆ ก็สามารถนํามาตอบผูรองไดโดยตรง โดยไมตองสงหนวยงานพิจารณา
ดําเนินการอีกครั้ง
๖.๑.๔ คําแนะนําเรื่องรองเรียน/รองทุกขแตละกรณี
(๑) กรณีผูรองระบุประเด็นปญหาเพียงประเด็นเดียว แตจากการ
วิเคราะหสามารถชวยเหลือผูรองในดานอื่นๆ ใหแจงผูรองทราบและสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณา
(๒) กรณีบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ แจงเบาะแส
การกระทําความผิด แตมีรายละเอียดชัดเจนนาเชื่อถือสามารถตรวจสอบไดและเปนปญหาสวนรวม
ในกรณีนี้ควรสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาได
(๓) เรื่องสําคัญมาก ควรกําหนดชั้นความลับโดยใหหนวยงานพิจารณา
ตรวจสอบในทางลับ
(๔) กรณีไมสามารถแกไขปญหาที่ผูรองรองเรียน/รองทุกขในประเด็น
นั้นได ควรโทรศัพทแจงผูรองและสอบถามความตองการวาจะใหชวยเหลือในประเด็นอื่นอีกหรือไม
หากผูรองตองการใหชวยเหลือเพิ่มเติมในประเด็นอื่นก็ใหทําคํารองเปนหนังสือมาอีกครั้งหนึ่ง
(๕) เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไมอาจดําเนินการชวยเหลือได ก็ควร
ชี้แจง
ทําความเขาใจ โดยไมใหความหวังแตไมทําลายกําลังใจ โดยบอกวาไดพยายาม
อยางเต็มที่แลว แตไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูรองไดและถามวา ผูรองประสงคจะขอ
ความชวยเหลือดานอื่นหรือไม หากเรื่องนั้นอยูในวิสัยที่จะดําเนินการได
(๖) กรณีรองเรียน/รองทุกขเรื่องเหนือธรรมชาติ ก็ใหพยายามชวน
คุยปกติแลวเสนอทางเลือกอื่นๆ
๖.๒ เทคนิคการรับและเจรจากับผูรองรายบุคคลและแบบกลุม
๖.๒.๑ ผูรองรายบุคคล แบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้
(๑) ผูรองที่มีลักษณะนักวิชาการ เปนบุคคลที่ชอบแสดงความคิดเห็น
มีเหตุมีผล กลาแสดงออกและตองการแนวรวม เจาหนาที่ที่รับผูรองประเภทนี้ จะตองยินดีและตั้งใจที่จะรับ
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ขอคิดเห็น ซึ่งอาจตองใชเวลาในการรับฟงและที่พบบอยผูรองจะใหแสดงความคิดเห็นรวม ซึ่งเจาหนาที่
จะตองไมแสดงความคิดเห็นไปในทางเขาขาง แตใชเปนลักษณะชมเชยยกยองวา เรื่องดังกลาวเปนสิ่งที่
เราไมเคยไดรับรูเลย เปนสิ่งที่มีเหตุผล และจะสงไปใหหนวยงานพิจารณาตอไป
(๒) ผูรองที่มีลักษณะชาวบาน เปนบุคคลที่เขาใจงายและปญหาสวน
ใหญก็จะเปนปญหาหนี้สิน ที่ดิน อิทธิพล ผูรองจะเขามาแจงพูดคุยกับเจาหนาที่ พรอมทั้งจะมีอาการ
เกรงกลัวกับผูมีอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งบางครั้งจะตองมีการประสานไปยังหนวยงานเบื้องตนโดยใชโทรศัพท
สอบถามถึงรายละเอียดและสุดทายก็ใหทําเปนหนังสือ แตถาหากผูรองเรียนเขียนหนังสือไมไดเจาหนาที่จะ
เปนผูเขียนให แตที่สําคัญตองอธิบายใหผูรองทราบถึงความสามารถและอํานาจที่ถูกกําหนดไววาทํา
ไดมากนอยแคไหน อยางนอยเจาหนาที่อาจจะชวยเขาไมไดเลย แตก็ไดดําเนินการไปบาง ซึ่งดีกวาเขามา
พบเจาหนาที่แลวเพียงแตทําหนังสือแลวใหกลับบาน ซึ่งตองคํานึงถึงจิตใจของราษฎร เพราะบางราย
เดินทางมาเปนรอยกิโลเมตรเพื่อจะมารองเรียน/รองทุกข
(๓) ผูรองที่มลี ักษณะอารมณรอน เปนบุคคลที่เก็บกดมาจากที่อื่นหรือ
มาจากที่ที่มีปญหาเกิดขึ้นและหาที่ระบายอารมณ ลักษณะนี้เจาหนาที่ตองพยายามที่จะเตือนตัวเอง
วา ตนเองมีอาชีพเปนขาราชการ ตองมีสมาธิ มีสติ ในบางลักษณะของผูรองหากมีอารมณโดยพูดไม
เขาใจ ตองใชความนุมนวล พยายามอดทนและตีสนิทใหได แมกระทั่งบางครั้งผูรองก็ทราบดีวา
เจาหนาที่ตองการใหเขาสงบสติอารมณ เจาหนาที่ก็ตองยอมรับวา มีความตองการใหเขาสงบสติ
อารมณจริงๆ แตตองเจรจา แตถาหากผูรองไมเขาใจจริงๆ จะตองบอกใหทราบวาจะเชิญเจาหนาที่
ตํารวจนําตัวออกไป หากไมมีเจตนาที่จะคุยคงตองสอบถามวา ผูรองไมยินดีจะรองทุกขก็คงตอง
ดําเนินการตามเจตนารมณของผูรองเปนหลัก
(๔) ผูรองที่มีลักษณะนุมนวล เปนบุคคลที่มีลักษณะไมยอมเขาใจ หัว
ดื้อ ลักษณะนี้เปนลักษณะที่สรางปญหาใหกับเจาหนาที่มากเพราะตอนแรกเขามาจะมีอารมณสงบ ไม
มีปฏิกิริยาแตเมื่อเขามาพบก็จะแสดงเจตนาและความตองการของตัวเองในการถูกรังแกและจะไม
ยอมที่จะถูกรังแกโดยเด็ดขาด
(๕) ผูรองที่มีลักษณะจิตไมปกติ เปนบุคคลที่ลักษณะนี้ เมื่อผูรอง
เดินทางมารองเรียนที่ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตองทําความเขาใจวา ผูรองมีความตองการ
อะไร ซึ่งคงจะตองคลอยตามไปกอน พยายามใหผูรองมีการผอนคลายอารมณใหดีขึ้น บางครั้งไม
จําเปนตองทําคํารองเปนหนังสือ แตอาจจะตองประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรเทาภาระ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทันที
(๖) ผูรองที่มีลักษณะปวยเปนโรคติดตอ เปนบุคคลที่เจาหนาที่จะ
แสดงความรังเกียจหรือไมพอใจไมได ตองคํานึงเสมอวาเปนหนาที่และอาชีพของขาราชการทุกคน
บางครั้งผูรองอาจแสดงความคุนเคย หรือตองการความสนใจ อาจจะมีการสัมผัสเนื้อตัวก็ใหคํานึงถึง
หนาที่ แตอยางไรก็ตามก็ตองคํานึงถึงประเภทของโรคดวย เพราะชีวิตใคร ใครก็เปนหวง เชน กรณี
ผูปวยเปนโรคเรื้อน
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๖.๒.๒ ผูรองแบบกลุม
มีลักษณะผูรองตั้งแต ๕ คนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงคสวนใหญ คือ
ตองการพบผูบังคับบัญชาระดับสูง เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
เจาหนาที่ตองอธิบายใหทราบวา มีหนวยงานที่รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข โดยตรง ซึ่งเปนเสมือนตัวแทน
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงใหยื่นหนังสือรองเรียน/
รองทุกข ไวกับเจาหนาที่
ไดเลย แตถาหากกลุมไดประสานกับทางเจาหนาที่ระดับสูงไวกอน
ก็คงตองรีบประสานเพื่อแจงใหผูบังคับบัญชาทราบและรับคําสั่งที่จะดําเนินการตอไป
๖.๓ การพิจารณากําหนดชั้นความลับและคุมครองผูรอง
๖.๓.๑ พิ จ ารณาว า เรื่ อ งร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ดั ง กล า วจะต อ งปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม โดยพิจารณาวา หากสงเรื่องให
หนวยงานพิจารณาแลว ผูใหขอมูลหรือผูรองจะไดรับความเดือดรอนหรือไม เชน เรื่องที่มีลักษณะ
กลาวหาขาราชการ แจงเบาะแสผูมีอิทธิพล หากไมปกปดชื่อและที่อยู ก็จะตองแจงใหหนวยงานที่
เกีย่ วของใหความคุมครอง
๖.๓.๒ กรณีมีการระบุชื่อผูถูกรองจะตองคุมครองทั้งฝายผูรองและผูถูกรอง
เนื่องจากขอเท็จจริงยังไมปรากฏ ซึ่งอาจมีการกลั่นแกลงกันได
๖.๓.๓ กรณีผูรองระบุในคํารองใหปกปดชื่อหรือไมประสงคใหนําลายมือชื่อ
ผูรองไปเปดเผย จะตองคุม ครองผูรอง เพราะหนวยงานผูถูกรองอาจทราบไดและทําใหผูรองจะไดรับ
ความเดือดรอน
๖.๓.๔ หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือกระทบสิทธิของผูรองโดยตรง
ซึ่งผูรองไมประสงคใหเปดเผยเรื่อง แตการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข จําเปนจะตองเปดเผย
ขอมูล ผูรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ มิฉะนั้นไมสามารถดําเนินการได ก็ตองขออนุญาตจากผูรองกอน
และแจงใหหนวยงานใหความคุมครองผูรอง
๖.๔ หลักการพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกขในเบื้องตนของผูบังคับบัญชาเพื่อ
คัดแยกและมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องรองเรียน
๖.๔.๑ เมื่อไดรับเรื่องจะตองอานและวิเคราะหวา มีประเด็นอะไรบาง
มีบุคคลและมีหนวยงานใดเกี่ยวของ มีการกําหนดเวลาชั้นความเร็ว (ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด)
มีความสําคัญหรือชั้นความลับ (ลับ ลับมาก ลับที่สุด) หรือไม เพื่อนําไปสูการพิจารณา
๖.๔.๒ พิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกขวาเปนเรื่องประเภทใด และควร
มอบหมายบุคคลและเจาหนาที่คนใดดําเนินการ โดยพิจารณาจาก
(๑) เรื่องไมซับซอน เชน เรื่องเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เชน ขอ
ไฟฟา
(๒) เรื่องที่ซับซอนตองใชการวิเคราะหและมีขั้นตอนที่ยุงยาก
(๒.๑) การของบประมาณ ขอความชวยเหลือดานตางๆ เชน
ที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย การขอสัญชาติ
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(๒.๒) รองเรียน/รองทุกข หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
กรณีตองดําเนินงานแลวมีผลกระทบตอบุคคล/ประชาชนใหไดรับความเดือดรอนถึงขั้นตองรองเรียน
ขอความเปนธรรม
(๒.๓) ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข พฤติ ก รรมเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่
ประพฤติตนไมเหมาะสม
(๒.๔) ปญหาหนี้นอกระบบ
(๓) เรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เปนเรื่องที่ตองใชการวิเคราะหแต
มีสวนเกี่ยวของกับขอกฎหมาย ไดแก การไดรับความเดือดรอนจาก
(๓.๑) การทํานิติกรรม/สัญญา/ขอตกลง
(๓.๒) การกูย ืม/ถูกหลอกลวง/ขมเหงรังแก
(๔) เรื่องที่เกี่ยวของกับขอกฎหมายตองใชเวลาในการดําเนินการ
มากและตองลงตรวจพื้นที่หาขอมูล ขอเท็จจริงในพื้นที่ประกอบการพิจารณา มีลักษณะเดียวกับเรื่องที่
เกี่ยวของกับขอกฎหมาย แตมีขั้นตอนวิธีและใชเวลาในการดําเนินการมากกวา ตองใชหลักกฎหมาย
ในการพิจารณาไดแก
(๔.๑) ขอพิพาทตางๆ
(๔.๒) การขอคําปรึกษาเกี่ยวกับขอกฎหมาย
(๔.๓) การขอกรรมสิทธิ/์ ลิขสิทธิ์
การพิจารณาเรื่องวาเปนประเภทใด มองในภาพรวมถึงชั้นความเร็ว
ความลับและสาระแลว จะตองพิจารณาถึงตัวเจาหนาที่จะมอบใหดําเนินการดวย โดยเฉพาะเรื่อง
รองเรียนที่เกี่ยวของกับความละเอียดออนในสวนลึกในใจของผูรอง เชน กรณีประสบปญหาชี้ชะตา
ความเปนอยูและความอยูรอด โดยมีเวลาเรงดวนกําหนดบังคับ ความรูสึกที่ตองการความเขาใจ
ความหวงใย ความเอื้ออาทรและใหความชวยเหลือโดยเร็ว ซึ่งพิจารณาวิเคราะหไดจากสาระใน
หนังสือของผูรอง ผูจายงานตองวิเคราะหวา เจาหนาที่คนใดมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการในเรื่อง
ประเภทนี้มากที่สุด เมื่อประสานผูรองแลวผูรองรูสึกสบายใจ ยินดีรวมมือในการใหขอมูลและ
ดําเนินการตางๆ ตามที่เจาหนาที่รองขอ โดยไมใหเกิดผลกระทบทางจิตใจและกระทําในสิ่งที่ตั้งใจแฝง
ไวในสาระหนังสือรองเรียน อาทิเชน จะฆาตัวตาย หรือรองเรียนกลาวโทษเจาหนาทีใ่ นภายหลัง
๖.๕ เทคนิคการประสานงานกับผูรอง
คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข (๒๕๕๒:๑๕) กลาวถึง
เทคนิคการประสานงานกับผูรองไว ดังนี้
๖.๕.๑ คุณสมบัติของผูเจรจา
(๑) ควรเปนผูที่มีความรอบรูในเรื่องตางๆ เชน กฎหมายทั่วไป
นโยบายของรัฐบาล และไดติดตามขอมูลขาวสารอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารที่เปน
ปจจุบัน ซึ่งจะเปนประโยชนกับการดําเนินงานรองเรียน เชน โครงการตางๆ ของรัฐบาลที่มี
วัตถุประสงคในการชวยเหลือประชาชน
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(๒) มีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใส สรางความเปนกันเอง และ
แสดงออกใหผูรองเห็นวา เจาหนาที่เปนพวกเดียวกันกับผูรอง
(๓) มีความจริงใจในการใหบริการดวยหัวใจ สรางความรูสึกวา
ผูรองเปนญาติมติ รของเจาหนาที่เอง
(๔) มีความเห็นอกเห็นใจผูรอง เห็นวาปญหาของผูรองเปนเสมือน
ปญหาของตนเองและคิดวาหากเจาหนาที่ตองประสบปญหาเชนเดียวกับผูรอง เจาหนาที่ก็ตองขอ
ความชวยเหลือเหมือนกับผูรอง
(๕) สํานึก และตระหนักถึงหนาที่วา เราปฏิบัติงานในการชวยเหลือ
แกไขปญหาใหแกผูรองจึงตองมีความอดทน อดกลั้น ระมัดระวังในการเจรจากับผูรอง ประกอบกับ
เจาหนาที่ที่เปนที่พึ่ง เปนความหวังของผูรอง และสมัครใจมาทําหนาที่นี้เอง ไมมีผูใดบังคับเจาหนาที่
(๖) ควรมีเจาหนาที่ที่สามารถพูดภาษาทองถิ่นไดทุกภูมิภาค เชน
ภาษาอีสาน เหนือ ใต เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับผูรองและทําใหผูรองรูสึกอบอุน เนื่องจากได
พบปะพูดคุยกับคนบานเดียวกัน ไมรูสึกอางวางหรือหวาดระแวง และควรมีผูที่สามารถสื่อสาร
ภาษาสากลไวเจรจากับผูรองที่เปนชาวตางชาติ
๖.๕.๒ เทคนิคในการเจรจา
(๑) กรณีผูรองทั่วไป
(๑.๑) กรณีที่เปนผูรองรายเดิม กอนการเจรจาใหศึกษาขอมูล
ลักษณะนิสัยของผูรอง เพื่อใชวิธีการที่เหมาะสมในการเจรจากับผูรอง เชน ผูรองมีอารมณรุนแรงก็
พยายามชวนพูดคุยเรื่องอื่นๆ กอน จนกระทั่งผูรองรูสึกผอนคลายหรืออารมณดีขึ้น จึงเจรจาประเด็นขอ
รองเรียน รวมทั้งศึกษาเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของผูรองกอนวา อยูระหวางขั้นตอนใด หากยังไมมีขอยุติ
ใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทางโทรศัพทในเบื้องตนเพื่อติดตามความคืบหนา และนําผลไปแจงผูรอง
เพื่อบรรเทาสถานการณ ความตึงเครียด และเปนการแสดงใหผูรองเห็นวา เรามีความเอาใจใสในเรื่อง
ของผูรองเปนอยางดี
(๑.๒) จัดเจาหนาที่ที่เหมาะสมในการเจรจากับผูรอง เชน หากผูรอง
พูดภาษาทองถิ่นใดก็ควรจัดเจาหน าที่ที่สามารถพูดภาษาถิ่นนั้นเปนผูร วมเจรจาเพื่อความสะดวกในการ
สื่อสาร และเพื่อสรางความอบอุน เปนกันเอง หากผูรองรองเรียน/รองทุกข เรื่องกฎหมายควรมอบให
เจาหนาที่ที่มีความรูดานกฎหมายเปนผูรวมเจรจา หากผูรองมีอารมณรุนแรง กาวราว หรือไมยอมรับฟง
เหตุผล ควรมอบหมายใหเจาหนาที่ที่มีประสบการณในการเจรจากับผูรองและมีความใจเย็นเขารวม
เจรจากับผูรอง
(๑.๓) สอบถาม และวิเคราะหวา ผูรองตองการขอความชวยเหลือ
เรื่องใดอยูในวิสัยที่จะดําเนินการใหไดหรือไม หากไมสามารถดําเนินการใหไดควรพยายามหาทาง
ชวยเหลือผูรองอยางเต็มที่แลวและสอบถามเพิ่มเติมวา ตองการใหหนวยงานชวยเหลือเรื่องอื่นๆ
หรือไม

หนา 14

(๑.๔) ไม ค วรให ค วามหวั ง กั บ ผู ร อ งในเรื่ อ งที่ ไ ม ส ามารถ
ดําเนินการใหไดหรืออยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของหนวยงาน แตควรพูดใหกําลังใจและแนะนําวายังมี
ทางออกหรือทางแกไขปญหาอยู ขอใหผูรองอยาทอแทหรือสิ้นหวัง
(๒) กรณีผูรองที่มีปญหา เชน นิสัยกาวราว อารมณรุนแรง ไมรับฟง
คําชี้แจง สภาพจิตไมปกติ ควรดําเนินการดังนี้
(๒.๑) เจ าหนาที่ ผู เจรจากับผู ร องต องมี ความอดทน อดกลั้ น
รับฟง ใจเย็น และควรขอใหเพื่อนรวมงานเขามารวมเจรจาดวยเพื่อชวยกันเกลี้ยกลอมผูรอง
(๒.๒)สังเกตบุคลิกลักษณะของผูรอง เพื่อคัดเลือกระดับของ
ผูเจรจากับจัดหาผูเจรจาที่เหมาะสม เชน ผูรองมีอารมณรุนแรง กาวราว หรือไมยอมรับฟงเหตุผล
ควรมอบหมายเจาหนาที่ที่มีประสบการณในการเจรจากับผูรองและใจเย็นเขารวมเจรจากับผูรอง
(๒.๓) ปลอยใหผูรองไดระบายอารมณ เมื่อระบายแลวยังไมลด
ความตึงเครียด บางกรณีอาจตองประวิงเวลา เชน การนําเครื่องดื่ม น้ําชา กาแฟ มาใหผูรองดื่มเพื่อให
ผูรองไดผอนคลายลง หรืออาจชวนพูดคุยเรื่องอื่นๆ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและเพื่อประมวลขอมูล
ในสวนของผูรองกับเพื่อใหมีความเปนกันเองมากขึน้
(๒.๔) พยายามเข าถึ งจิ ตใจของผู ร องว า กํ าลั งได รั บความ
เดือดรอนจึงมีความเครียดและควรพูดคุยอยางเปนกันเอง อยาใหมีชองวางระหวางผูรองกับเจาหนาที่
(๒.๕)ช ว ยกั น เจรจาเป น ที มเพื่ อร ว มกั น ชี้ แจง เกลี้ ย กล อม
โนมนาวผูรองเนื่องจากบางครั้งหากมีเจาหนาที่เพียงคนเดียวอาจไมสามารถเกลี้ยกลอมผูรองได
(๒.๖) กรณี ที่ ผู ร อ งมี ส ภาพจิ ต ไม ป กติ ห รื ออารมณ แปรปรวน
รุนแรงอาจโทรศัพทคุยกับครอบครัวของผูรองเพื่อสอบถามขอมูลของผูรอง หรือคําขอปรึกษา หรือ
เพื่อใหครอบครัวของผูรองชวยเจรจากับผูรองโดยตรง
(๒.๗) หากไม ส ามารถช ว ยเหลื อ แก ไ ขตามความประสงค ข อง
ผูรองไดไมควรแนะนําใหผูรองเปลี่ยนไปรองเรียนในประเด็นอื่นซึ่งก็มีแนวโนมที่ไมสามารถจะชวยเหลือ
ไดเชนกัน เพราะจะเปนการสรางความหวังใหกับผูรอง ซึ่งหากไมสามารถชวยเหลือไดอีกจะยิ่งทําใหเกิด
ความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น สงผลใหการเจรจากับผูรองยากยิ่งขึ้น
(๒.๘) เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาเจรจากับผูรองโดยตรง เพื่อ
เรงรัดการแกไขปญหาและใหผูรองไดเจรจากับผูรับผิดชอบโดยตรง และเปนการแสดงใหผูรองเห็นวา เรา
มีความตั้งใจที่จะแกไขปญหาใหกับผูรอง
(๒.๙) กรณีผูรองไมยอมกลับอาจปลอยใหเหนื่อยลาไปเอง หรือ
อาจพิจารณาแนวทางชวยเหลือดานอื่นที่จะสามารถทําได เชน ประสานขอความชวยเหลือดานที่พัก
จากมูลนิธิ ชวยเหลือคารถกลับบาน หากมีความจําเปนใหตํารวจเชิญตัวออก (เปนทางเลือกสุดทาย)
(๒.๑๐) กรณีผูรองขูวาจะทํารายตนเองใหยึดถือหลักการ “กันไว
ดีกวาแก” ดวยการปลีกตัวออกมา จากนั้นประสานผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อแกไขสถานการณตอไป
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๖.๖ แนวทางการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอยุติทันทีและรวดเร็ว
๖.๖.๑ การประสานทางโทรศัพทกับเจาหนาที่ภายในหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนการหาขอมูลกอนดําเนินการสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข เนื่องจากเรื่องรองเรียน/รองทุกขบาง
เรื่องเมื่อไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ภายในหนวยงานแลว อาจยุติเรื่องไดทันที
๖.๖.๒ การประสานกับหนวยงานเปนหนังสือ เชน การติดตามเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของหนวยงานโดยอาจเปนหนังสือประทับตรา หรือเปนหนังสือลงนาม ทั้งนี้ อาจอางมติ
คณะรั ฐมนตรี แนบไปพร อมกับหนั งสือเพื่ อขอให หน ว ยงานเร งรั ด ผลการพิ จ ารณาและรายงานผล
ใหทราบภายในระยะเวลา ที่กําหนด โดยอาจติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขเปนรายเรื่องหรือทําเปน
บัญชีก็ไดสวนการสงเรื่องรองเรียนใหหนวยงานอิสระนั้น เนื่องจากองคกรอิสระตางๆ มีอํานาจหนาที่
ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกขตางๆ โดยอิสระ ดังนั้น ในการพิจารณาสงเรื่องจึงมักเปนการ
สงเรื่องไปเพื่อใหหนวยงานรับทราบเปนขอมูลประกอบการพิจารณา และแจงใหผูรองทราบการ
ดําเนินการ ซึ่งหากผูรองติดตามเรื่องก็ใหชี้แจงใหผูรองติดตามเรื่องยังหนวยงานนั้นๆ โดยตรงตอไป
๖.๖.๓ การประสานหนวยงานโดยการลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องรองเรียน/
รองทุกข ซึ่งในการดําเนินการนั้นจะทําเปนหนังสือเพื่อเชิญตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ ยวของและ
ผูรอง/ผูที่ไดรับผลกระทบเขารวมหารือเพื่อแกไขปญหา โดยในหนังสือจะกําหนดวัน เวลา สถานที่
(อาจขอใหหนวยงานในพื้นที่เปน ผูจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม) พรอมทั้งประสานกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบอีกทางหนึ่งดวย
๖.๖.๔ ขอแนะนําอื่นๆ
(๑) ปญหาในการประสานงานกับเจาหนาที่ เนื่องจากการประสานงาน
ในครั้งแรกมักประสบปญหา เชน ไมทราบวาจะประสานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทานใด หากปรากฏ
วาหนวยงานที่เรากําลังประสานอยูนั้น มีเจาหนาที่ที่เราอาจรูจักหรือไดเคยประสานในเรื่องรองเรียน/
รองทุกขอื่นๆ ก็อาจขอรับคําแนะนําและความชวยเหลือ เพื่อติดตอกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขโดยตรงตอไป
(๒) ในการประสานงานกับเจาหนาที่ของหนวยงานครั้งแรก หากเปน
หมายเลขโทรศัพทกลางและมักประสบปญหาวา มีการโอนสายใหกับสวนงานภายในหนวยงานนั้นๆ
กวาจะติดตอกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงก็อาจทําใหเสียเวลามาก ดังนั้น ในการประสานใหเรา
สอบถามวา เราสามารถติดตอกับเจาหนาที่ทานใดเพื่อประสานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขนั้น
(๓) ในกรณีที่หนวยงานที่ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขแลว แตไม
รายงานผลการพิจารณามาในระยะเวลาอันสมควร อาจแกไขปญหาโดยวิธีประสานกับเจาหนาที่ทาง
โทรศัพทหรือสงหนังสือประทับตราเรงรัดขอทราบผลและหากหนวยงานยังไมแจงผลการพิจารณาอีก
อาจทําบันทึกเสนอผูบริหารเพื่อใหพิจารณาสั่งการ
(๔) ปญหาความลาชาในการตามเรื่อง เชน เรื่องที่สงใหจังหวัด
พิจารณาและปรากฏวา จังหวัดสงตอไปยังอําเภอ และอําเภอนั้นสงเรื่องรองเรียน/รองทุกขตอไปยัง
ตําบล/ทองถิ่น ซึ่งกวาที่ตําบล/ทองถิ่นจะรายงานมายังจังหวัดก็ใชระยะเวลาหลายวันอาจทําใหเกิด
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ความลาชาในการดําเนินการ เพื่อติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข ในกรณีนี้ใหสอบถามไปยังจังหวัดฯ
โดยประสานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบวาดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
หากจั งหวั ดส งเรื่ องให หน วยงานในพื้ นที่ ให สอบถามว า ส งไปที่
หนวยงานใด (เลขที่หนังสือ ลงวันที)่ และสอบถามหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานในพื้นที่ เพื่อจะได
ประสานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงในการติดตามผลการดําเนินการตอไป
๖.๗ เทคนิคในการติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหไดขอยุติ
๖.๗.๑ เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ตองมีการติดตาม
(๑) เรื่องที่อยูในความคาดหวังของผูรองวา ปญหาจะไดรับการแกไข
ซึง่ มักจะมีการติดตามเรงรัดขอทราบผลการพิจารณาจากเจาหนาที่นับแตวันยื่นคํารองอยางตอเนื่อง
(๒) เรื่ อ งที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาให ค วามสํ า คั ญ หรื อ มอบหมายให
ดําเนินการเปนกรณีเรงดวน
(๓) เรื่องที่ตองติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนด (๓๐ วัน)
(๔) เรื่ อ งที่ ห น ว ยงานได ร ายงานผลการพิ จ ารณาให ท ราบแล ว
หากแตยังมีขอเคลือบแคลงหรือเห็นวา ยังมีการดําเนินการที่ไมเหมาะสมหรือผูรองยังโตแยงผลการ
พิจารณาของหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
๖.๗.๒ วิธีการ/ขั้นตอนการติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหไดขอยุติ
การติ ด ตามเรื่ อ งร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ส ามารถดํ า เนิ น การได
ทุกชองทางตางๆตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
(๑) การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขทางโทรศัพทควรดําเนินการ
ในทุกกรณีที่มีการติดตามขอทราบผลจากผูรองหรือติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อขอ
ทราบความคืบหนา ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการเพื่อตอบชี้แจงผูรองทราบไดในเบื้องตน
หรือในบางกรณีอาจสามารถยุติเรื่องไดเลยการติดตามในครั้งแรกอาจไมทราบวา จะประสานกับ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทานใด หากปรากฏวา หนวยงานที่เรากําลังประสานอยูนั้นมีเจาหนาที่ที่เรา
อาจรูจักหรือไดเคยประสานในเรื่องรองเรียน/รองทุกขอื่นๆ ก็อาจขอรับคําแนะนําและความชวยเหลือ
เพื่อติดตอกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขโดยตรงตอไป หากไมทราบวาจะติดตามจาก
ผูใด ควรใชวิธีโทรศัพทไปที่เจาหนาที่หนาหองของผูบริหารหนวยงานนั้น แลวแจงความประสงคขอ
ทราบผลการแกไขป ญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพื่อแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบและ
รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ
(๒) การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขโดยทําเปนหนังสือ กรณี
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องยั งไม ได รายงานผลการพิ จารณาใหทราบ ให ดํ าเนิ นการโดยทําเป นหนั งสื อ
ประทับตรา โดยแบงการดําเนินการติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข ออกเปนเปนระยะๆ ดังนี้
(๒.๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกําหนด ๓๐ วัน
(๒.๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตไดรับ
การเตือนครั้งที่ ๑
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การเตือนครั้งที่ ๒

(๒.๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกําหนด ๗ วัน นับตั้งแตไดรับ

(๓) การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขโดยมีหนังสือเชิญประชุมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหารือรวมกันถึงปญหาและแนวทางการแกไขเพื่อใหไดขอยุติ เชน การ
รองเรียนเชิงนโยบาย ปญหากลุมองคกร หรือเรื่องที่เปนขาวและอยูในความสนใจของประชาชน
(๔) การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขโดยลงพื้นที่เพื่อทราบปญหา
และเปนการกระตุนหนวยงานใหเรงรัดการดําเนินการใหไดขอยุติโดยเร็ว เนื่องจากบางครั้งเจาหนาที่
ของหนวยงาน ที่เกี่ยวของอาจจะไมใหความสนใจในการแกไขปญหาอยางจริงจัง เมื่อโทรศัพทหรือมี
หนังสือไปติดตามเรื่องก็จะรายงานวา อยูระหวางการดําเนินการ หรือบางครั้งมีการรายงานที่ไมตรงกับ
ขอเท็จจริง เชน หนวยงานรายงานวา ไดประสานกับผูรองเพื่อแกไขปญหาแลว ปญหาไดรับการแกไข
แลว หรือผูรองไมติดใจรองเรียนอีกตอไปแตเมื่อเวลาผานไปไมนาน ผูรองก็มาติดตามเรื่องพรอมทั้ง
แจงวา ไมเคยไดรับการติดตอจากหนวยงานดังกลาวเลย หรือเคยไดรับการติดตอแตปญหาการ
รองเรียนยังไมไดรับการแกไขหรือยังแกไขไมได
๖.๘ การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเรื่ องราวรอง
ทุกข สป. นําระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Inspection) มาใชในการบริหารจัดการ
เรื่ องร องเรี ย น/ร องทุ กข เพื่ อช ว ยให การดํ าเนิ น งานเรื่ องร องเรี ย น/ร องทุ กข มีป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขในโปรแกรมบริหารเรื่องราวรอง
ทุกข ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การบันทึกขอมูลการรองเรียน/รองทุกข
กระทําโดยผูใชประเภทเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขประจําเขตตรวจราชการ ซึ่งจะทําการบันทึกขอมูลชองทางการรองเรียน/รองทุกข ผูรองเรียน/
รองทุกข ผูถูกรองเรียน/รองทุกข รายละเอียดการรองเรียน/รองทุกข และหนวยงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๒ การบันทึกความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน
กระทําโดยผู ใชป ระเภทเจ าหนาที่ ผู รับผิ ดชอบเรื่ องร องเรี ยน/
รองทุกขประจําเขตตรวจราชการ หรือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเรื่องรองเรียน/รองทุกขประจําจังหวัด
ซึ่งจะทําการรายงานความกาวหนา/ผลการดําเนินงานตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขในความรับผิดชอบ
ของตน
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบขอมูลเรื่องราวรองทุกข/ผลการดําเนินงาน
กระทําโดยผูใชประเภทผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผูใช
ประเภทสวนราชการภายนอกสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะทําการดูรายละเอียดการ
รองเรียน/รองทุกข ยกเวนรายละเอียดของผูรองทุกข รวมไปถึงดูรายงานความกาวหนา/ผลการ
ดําเนินงานตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขในความรับผิดชอบของตน
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๗. แนวคิดสําคัญในการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๗.๑ แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (๒๕๔๖) คําวา ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่
ดี หรือ Good governance ตามความหมายสากล หมายถึง “ระบบ โครงสราง กระบวนการตางๆ
ที่วางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมประเทศ เพื่อที่ภาคตางๆ ของ
สังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุข”
การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งทําใหผู
มีส วนได เสี ยทุ กฝ ายได รั บประโยชน ที่สมควรจะได อย างสมดุ ลและเป นธรรม โดยธรรมาภิ บาลจาก
ความหมายนีจ้ ะตองประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ ตัววัตถุประสงคหรือเปาหมายที่จะตองไปให
ถึง และสวนที่ ๒ หลักการของธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีที่นํามาใช
หลักการที่จะนําพาไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได ประกอบดวย
(๑) หลักการบริหารโดยการมีสวนรวมของทุกกลุม (Participation) เพราะ
การมีสวนรวมของทุกกลุม จะทําใหเกิดการโตเถียงและตอรอง ไปจนถึงการประสานผลประโยชน
ของทุกฝาย เพื่อปองกันการถูกครอบงําทางการบริหารโดยกลุมเพียงกลุมเดียว ซึ่งจะกอใหเกิดความ
ไมเปนธรรมไดการมีสวนรวมนั้น จะนํามาซึ่งความเสมอภาค (Equity) แลวความเสมอภาคจะนํามา
ซึง่ ความยั่งยืน
(๒) หลั ก บริ หารอ ย า งโ ปร ง ใ ส ( Transparency) คว า มโ ปร งใส ใ น
กระบวนการพื้นฐาน หมายความวา โปรงใสที่จะใหเกิดผลสาระอันเปนเปาหมาย คือ ทุกกลุมได
ผลประโยชน ที่ ควรได ฉะนั้ น กระบวนการที่ ไม ป กป ด ตั้ งแต เ ริ่ ม มี กติ กาแน น อน มี ความชั ด เจน
(Predictability) มีความแนนอน (Certainty) ก็จะไมเพิ่มตนทุนใหเกิดขึ้น
(๓) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตองสามารถชี้ตัวผูที่รับผิดชอบ
ไดมาจากภาษาอังกฤษวา Account ที่แปลวา บัญชี บัญชีตองมีสินทรัพย หนี้สินที่ตองสมดุลกันทุก
บรรทัด จะขาดไปหนึ่งสตางคไมได เหมือนกับการบริหารจัดการที่ดี ที่ตองตรวจสอบได ทีละขั้นตอน
ตองหาตัวคนที่รับผิดชอบได
(๔) ยึ ด มั่ น ในหลั ก ความถู ก ต อ ง (Infertility) ตรงกั บ ธรรมะข อ สุ ด ท า ยใน
ทศพิธราชธรรม คือ คําวา อวิโรธนะ หมายถึง ไมคลาดธรรม ซึ่งมีความหมายที่กวางและลึกกวาคําวา
ซื่อสัตย เพราะความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล แตอวิโรธนะหรือความยึดมั่น
ในหลักของความถูกตอง หมายถึง ไมยอมใหสิ่งที่ผิดเกิดขึ้น แมวาสิ่งที่ผิดนั้นไมใชตัวเองกระทําก็ตาม
ชนะศักดิ์ ยุวบู รณ (๒๕๔๓: ๘-๙) กลาวถึง กลยุทธการบริหารกิจการ
บ านเมื องและสั งคมที่ ดี ว า การกํ าหนดกลยุ ทธ ของภาครั ฐ ในการสร างระบบการบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองและสังคมที่ดี ใหเกิดขึ้น โดยตองมีการปฏิรูปบทบาทหนาที่ โครงสรางและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานและกลไกบริหารภาครัฐ ใหเปนกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมที่โปรงใส
ซื่อตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะสูงในการนําบริการของรัฐที่มีคุณภาพ
ไปสูประชาชน มุงเนนการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และวิธีการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ ใหถือ
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ประโยชนเปนจุดหมายในการทํางาน และสามารถรวมทํางานกับประชาชนและภาคเอกชนไดอยาง
ราบรื่น
สรุป การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง การบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม
ของทุ กภาคส ว นในสั งคม มี ความโปร งใสในการดํ าเนิ น งาน สามารถตรวจสอบได มีผู รั บ ผิ ด ชอบ
ที่ชัดเจน และยึดหลักความถูกตอง ซื่อสัตย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
๗.๒ แนวคิดการบริหารเวลา
กุ ล ภา วั ฒ นวิ สุ ท ธิ์ (๒๕๓๗) กล า วว า การบริ ห ารเวลา หมายถึ ง
ความสามารถ ในการแยกแยะลําดับความสําคัญ หรือความจําเปนกอนหลังของงาน และดําเนินการ
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี อยางไดผลนาพอใจ ตามเปาหมายที่ระบุภายในเวลาที่กําหนดไว
การบริหารเวลา (Hobb, ๑๙๘๗ อางถึงใน ติน ปรัชญพฤทธิ์ และไกรยุทธ
ธีรตยาคีนันท, ๒๕๓๗: ๗) คือ การกระทําที่มุงจะควบคุมเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา การที่เรารู
และเขาใจวามีอะไรเกิดขึ้นบาง ทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญกอนหลังและควบคุมการปฏิบัติได
ชัชวาล อยูคงศักดิ์ (๒๕๓๘) กลาววา การบริหารเวลา หมายถึง การจัดการกับ
เวลา ใชเวลาซึ่งเปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัดที่สุด ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการวางแผนการใชเวลา
ใหเหมาะสม ปรับแผนการใชเวลาตามสมควรกับสถานการณ ปรับตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวของ คนหา
แกไขขอบกพรองตางๆ ฝกฝนการบริหารเวลา และนําเทคนิคการประหยัดเวลามาใชเพื่อความสําเร็จ
ของผลงานและความสมบูรณ ของชีวิต
จีระพันธุ พูลพัฒน (๒๕๓๓: ๑๑๘-๑๒๐) กลาววา วิธีการบริหารเวลาที่ดี
คือ จัดระบบงาน วางแผนในการทํางาน กําหนดจุดมุงหมาย พิจารณาความสําคัญ ความเรงดวน โดย
ถามตัวเองวาถาไมทําตามจุดมุงหมาย จะเกิดอะไรขึ้น
เอกชัย กี่สุขพันธ (๒๕๓๘) ไดกลาวถึงวิธีการบริหารเวลาไวดังนี้
วิธีที่ ๑ การกําหนดความสําคัญ เปนการพิจารณาภารกิจตางๆ ที่จะตองทํา
วา อะไรมีความสําคัญมากนอยอยางไร มีเปาหมายและวัตถุประสงคอะไร จากนั้นจึงตัดสินใจวางาน
ใดควรทํากอน และงานใดควรทําทีหลัง วิธีการพิจารณาความสํา คัญกอนหลังนี้ อาจใชวิธี A-B-C
Strategy ซึ่งจะตองระบุงานหรือกิจกรรมที่จะตองทําทั้งหมดในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ จากนั้นก็
พิจารณาความสําคัญของกิจกรรมนั้นเปน A,B หรือ C โดยมีความหมายดังนี้
A = มีความสําคัญมากตองทํากอน
B = มีความสําคัญเชนกัน ถามีเวลาก็ควรทํา
C = ถาไมทําขณะนี้คงไมเปนไร เมื่อทําอยางอื่นเสร็จจึงคอยทําก็ได
ในกรณี ที่ มีก ารกํ า หนดความสํ าคั ญของงานหรื อ กิ จ กรรมแล ว แต ก็ยั งไม
สามารถทํ า ให เ สร็ จ ตามกํ า หนดได อาจมี ค วามจํ า เป น ต อ งประเมิ น ความสํ า คั ญ ของงานใหม
มอบหมายงานใหผูอื่น ซึ่งรูความสําคัญของงานเชนเดียวกัน ปรับเวลาการทํางานใหมหรือขอความ
ชวยเหลือจากผูอื่น
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วิธีที่ ๒ การวางแผนภายหลังการพิจารณาความสําคัญของงานหรือกิจกรรม
ที่ต องกระทํ าก อนหลั งแลว จะต องมีการวางแผนที่จ ะปฏิบั ติงานหรื อกิ จกรรมนั้ นๆ เพื่อให บรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคดังนี้
(๑) ลําดั บงานที่ จะทํ า หมายถึ ง การพิจารณางานที่มีความสํ าคั ญทั้งหมด
กอนวาจะทํางานใดกอนและหลัง
(๒) ยึดหลัก 4 W (The Who, What, Where, and When) หมายถึง การ
ระบุลําดับงานที่จะทําใหชัดเจน เชน ถาจะตองเขาประชุมเพื่อพิจารณาผลงานของหนวยงาน ก็ตองรู
วาประชุมกับใคร เรื่องอะไร ที่ไหน เวลาอะไร เปนตน
(๓) ทรั พ ยากรทางการบริ ห ารที่ ต อ งการ หมายถึ ง การระบุ ท รั พ ยากร
ทางการบริหาร อันไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่ตองการในการทํางานตามแผน เชน ใชคน
กี่คน ใชเงินกี่บาท ใชอุปกรณหรือเครื่องมืออะไรบาง เปนตน
(๔) การติดตามผล หมายถึง การพิจารณาวิธีการติดตามผลเพื่อจะไดทราบ
วางาน ที่กําหนดไวตามแผนนั้น งานใดมีปญหาหรือมีความกาวหนาอยางไร ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถปรับแผน
ในการทํางานได วิธีการติดตามผลอาจไดแก การดูรายงานการประชุม การสังเกต และการสัมภาษณ
วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได
(๕) แผนสํารอง หมายถึง การพิจารณาเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดใน
ระหวางการดําเนินงานตามแผน แลวกําหนดเปนแผนสํารองไว แผนสํารองนี้มีประโยชนมากในการ
ดําเนินงาน เพราะเปนการเตรียมพรอมจะรับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นได
การวางแผนนั้นจะตองเขียนใสตารางแผนงานหรือแผนการปฏิบัติ เพื่อให
งายตอการทบทวน การเตือนความจํา หรือจนกระทั้งการปรับปรุงแผนและการมอบหมายงานใหคน
อื่นทํา
วิธีที่ ๓ การปฏิบัติตามตารางเวลาที่กําหนด หมายถึง การปฏิบัติตามตาราง
การทํางานที่กําหนดไวในแผนซึ่งผูปฏิบัติจะตองรูจักใชคําวา “ไม” หรือรูจักการปฏิเสธงานที่ไมมี
ความจําเปนเรงดวนหรือไมสําคัญ
สรุป การบริหารเวลา หมายถึง การใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ โดยมีการวางแผน จัดระบบระเบียบการใชเวลา และจัดลําดับ
ความสําคัญของงานตามความเรงดวนอยางเหมาะสม เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
๗.๓ แนวคิดการประสานงาน
ภิญโญ สาธร (๒๕๑๙: ๘๓) การประสานงานเปนกระบวนการสัมพันธวัสดุ
และทรั พ ยากรอื่ น ๆ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หนวยงาน
พนัส หันนาดินทร (๒๕๑๓: ๒๘) จุดหมายสําคัญของการประสานงานคือ
ความต อ งการที่ จ ะประสานงานหรื อ ผนึ ก ความพยายามและการกระทํ า ต า งๆ เพื่ อ ให ง านของ
หนวยงานดําเนินไปโดยสอดคลองตองกันและไปในทางเดียวกัน
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กมล อดุลพันธ และคณะ (๒๕๒๑: ๒๙๐-๒๙๔) กลาววา การประสานงานมี
ลักษณะสําคัญ ๓ ประการคือ
(๑) การกําหนดแผนการหรือโครงการสําหรับทุกคนในหนวยงานขึ้นกอน
(๒) ใหทุกคนรูและเขาใจแผนการหรือโครงการทั้งหมด หรือบางสวนที่จําเปน
(๓) ใหทุกคนเต็มใจรับงานสวนที่ตนไดรับมอบหมายใหทําจริงๆ
สุภรณ ศรีพหล และคณะ (๒๕๒๓: ๑๔๒) การประสานงานจะสําเร็จได
ขึ้นอยูกับเงื่อนไข ๔ ประการคือ
(๑) เงื่อนไขทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่บุคคลทํางานรวมกันยอมมีการ
ปฏิสัมพันธตอกันและกัน
(๒) ปฏิสัมพันธทางสังคม หมายถึง การพบปะกันเพื่อกิจกรรมทางสังคมไม
วาจะเปนเรื่องสวนตัวหรือเรื่องครอบครัว
(๓) กิจกรรมทางการจัดการ ไดแก กิจกรรมตางๆ ในการดําเนินงานซึ่งไดแก
การตัดสินใจ การติดตอสื่อสาร ฯลฯ
(๔) ลําดับขั้นของการบังคับบัญชา คือ ลักษณะขององคการจะตองมีสายและ
ลําดับขั้นของการบังคับบัญชา การที่หนวยงานรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ หรือประชุมรวมกัน ทําให
เกิดการประสานงานขึ้น
สรุป การประสานงาน หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางบุคคลทั้ งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือ โดยมีการจัดระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
๗.๔ แนวคิดการรายงาน
วิจิตร ศรีสอาน และคณะ (๒๕๒๓: ๔๑) การรายงาน หมายถึง การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อใหผูบริหารและสมาชิกทราบความเคลื่อนไหว และความคืบหนา
ของกิจการอยางสม่ําเสมอ
นพพงษ บุ ญ จิ ต ราดุ ล ย (๒๕๒๒: ๓๗) การรายงาน นอกจากเสนอ
ผูบังคับบัญชาแลวตองเสนอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งเบื้องบนและเบื้องลางใหทราบ คือ เปน
การรายงานใหทราบทั้งผูรวมงานและผูบังคับบัญชา เพื่อสะดวกในการประสานงาน เปนการสราง
ความเข าใจอั น ดี ร ว มกั น และเป น การบํ ารุ ง ขวั ญไปในตั ว การเสนอรายงานต องมี การบั น ทึ กการ
ประเมินผลและตรวจสอบเปนระยะๆ จึงจะทํางานไดถูกตอง
ภิญโญ สาธร (๒๕๑๙: ๘๐-๘๑) กล าววา การรายงานแบ งออกได เป น ๒
ประเภท คือ
(๑) การเสนอตามแบบ คือ การรายงานเบื้องบนทางราบและลงลาง
(๒) การเสนอนอกแบบ คือ การเสนอรายงานที่อาศัยความสัมพันธสวนตัว ความ
สนิ ทสนมในทางสั ง คมของผู เ สนอและผู รั บ โดยไม ยึ ด ระเบี ย บแบบแผนแต ยึ ด เป า หมายหรื อ
วัตถุประสงคสวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวของเปนที่ตั้ง ดังนั้น การรายงานจึงเปนการติดตอสื่อสารกัน
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ระหวาง ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการ
ตางๆ ทั้งในและนอกแบบ ทั้งทางวาจาและลายลักษณอักษร
สรุป การรายงาน หมายถึ ง การชี้แจง การบอกให ทราบถึงผลการดําเนินงาน
การแจงผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบ รวมทั้งการประเมินผลในขั้นสุดทายดวย
๗.๕ แนวคิด Service Mind
http://tu-r-sa.blogspot.com การมี จิ ตใจในการให บริ การที่ ดี หรื อคํ าว า
“Service Mind” ตองนําเอาคําวา “Service” มาเปนปรัชญา โดยแยกอักษรของ คําวา “Service”
ออกเปนความหมายดังนี้
S = Smile แปลวา ยิ้มแยม
E = enthusiasm แปลวา ความกระตือรือรน
R = rapidness แปลวา ความรวดเร็ว ครบถวน มีคุณภาพ
V = value แปลวา มีคุณคา
I = impression แปลวา ความประทับใจ
C = courtesy แปลวา มีความสุภาพออนโยน
E = endurance แปลวา ความอดทน เก็บอารมณ
สําหรับคําวา “Mind” ก็ไดใหความหมายไวดังนี้
M = make believe แปลวา มีความเชื่อ
I = insist แปลวา ยืนยัน/ยอมรับ
N = necessitate แปลวา การใหความสําคัญ
D = devote แปลวา อุทิศตน
คําวา Service Mind นั้น ไดมีการพูดกันมาหลายปทั้งในประเทศและ
ตางประเทศหากจะพิจารณาตามตัวอักษรรวมแลว คําวา “Service” แปลวา การบริการ คําวา
“Mind” แปลวา “จิตใจ” รวมคําแลวแปลวา “มีจิตใจในการใหบริการ” ซึ่งพอสรุปไดวา การบริการ
ที่ดี ผูใหบริการตองมีจิตใจในการใหบริการ คือ ตองมีจิตใจหรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ
การทํางานโดยมีใจรักจะแสดงออกมา ทางกาย โดยการทํางานดวยความยิ้มแยม แจมใส มีอารมณ
รื่นเริง และควบคุมอารมณของตนเองได ไมขึ้นเสียงกับประชาชนหรือผูมารับบริการ คําวา Service
Mind มีความหมายทางกวาง อาจหมายถึง การบริการที่ดีแกลูกคา หรือการทําใหลูกคาไดรับความ
พึงพอใจ มีความสุข และไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ ดังนั้น การใหบริการอยางดีนั้นมักจะได
ความสําคัญกับแนวทางในการใหบริการสองแนวทาง ดังนี้
ประการแรก คือ ลูกคาเปนผูถูกเสมอ หรือเห็นวาลูกคาตองไดรับการเอาอก
เอาใจถือวาถูกตองและเปนหนึ่งเสมอ หากตองการใหบริการที่ดีตองใหความสะดวก ใชวาจาไพเราะ
ใหคําแนะนําดวยการยกยองลูกคาตลอดเวลา
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ประการที่สอง คือ ตองใหเกียรติลูกคา ตองไมเปนการบังคับขูเข็ญใหลูกคา
มีความพึงพอใจ เกิดความเชื่อถือจากพฤติกรรมของเราผูใหบริการ แลวกลับมาใชบริการของเราอีก
การบริการที่ดีและมุงไปสูความเปนเลิศ ถือวา ลูกคาเปนคนพิเศษ
www.npu.ac.th การมีหัวใจบริการ (Service Mind) หมายถึง การอํานวย
ความสะดวก การชวยเหลือ การใหความกระจาง การสนับสนุน การเรงรัดการทํางานตามสายงาน
และความกระตือรือรนตอการใหบริการคนอื่น รวมทั้งการ ยิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับดวยไมตรี
จิตที่ดีตอผูอื่นตองการใหผูอื่นประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาตองการ
องคประกอบที่สําคัญของการมีหัวใจบริการ คือ
(๑) การจัดบรรยากาศ สถานที่ทํางาน หมายถึง การจัดสถานที่ทํางานให
สะอาด เรียบรอย บรรยากาศรมเย็น มีสถานทีพ่ ักผอนหรือที่พักรอ
(๒) การยิ้มแยมแจมใส หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการคื อ
ความรูสึก ความเต็มใจ และความกระตือรือรนที่จะใหบริการ “เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเรา
เปนผูใหบริการจะทําหนาที่ใหดีที่สุด ใหเกิดความประทับใจตอผูรับบริการกลับไป” ความรูสึกนี้จะ
สะทอนมาสูภาพที่ปรากฏ ในใบหนา และกิริยาทาทางของผูใหบริการ คือ การยิ้มแยมแจมใส ทักทาย
ดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใส จึงถือวาเปนบันไดขั้นสําคัญที่จะนําไปสูผลความสําเร็จขององคกร
อยาลืมวา การยิ้ม คือ การเปดหัวใจการ ใหบริการที่ดี
(๓) ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการดวยความรวดเร็วและเต็มใจ ดวยการเริ่มตน
ทักทายผูมาติดตอดวยการซักถามดวยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร อยา
ปลอยใหผูมาติดตอถามกอน เมื่อรับงานแลวตองทําใหสําเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก เมื่อผูมา
ติดตอมาที่เดียวหรือแหงเดียวสามารถประสานไดทุกจุด การประสานการชวยเหลือจึงตองรวดเร็ว
บางเรื่องควรวันเดียวทํางานเสร็จ หรือ ๕ นาที เสร็จ เปนตน ความรวดเร็วและความเต็มใจถือวาเปน
หัวใจสําคัญของการใหบริการ ถาหากไมสามารถทําไดรวดเร็วดวยขอระเบียบ หรือขั้นตอนใดก็ตาม ก็
ตองชี้แจงดวยถอยคํา หรือภาษาที่แสดงถึงความกังวล ความตั้งใจจะชวยเหลือจริงๆ แตไมสามารถ
ทําได เพราะมีขอขัดของ หรือความจําเปนตามระเบียบ
(๔) การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสรางภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการ
ตอนรับ หรือ การรับโทรศัพท ดวยน้ําเสียงและภาษาที่ใหความหวัง ใหกําลังใจ ภาษาที่แสดงออกไป
ไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธโดยตรง หรือการโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ําใจการบริการขางในจิตใจ
ความรูสึกหรือจิตใจที่มุงบริการจะตองมากอน แลวแสดงออกทางวาจา
(๕) การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการเขา
มุงหวังที่จะไดรับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอง ดวยไมตรีจากผูใหบริการ การ
อธิบายในสิ่งที่ผูมารับบริการ ไมรูดวยความชัดเจน ภาษาที่เปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร
ติดตามงานและใหความสนใจตองานที่รับบริการอยางเต็มที่
(๖) การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีหมายถึงเครื่องมือและเทคนิควิธีการ
ใหบริการ เชน การติดประกาศที่ชัดเจน การประชาสัมพันธใหทุกคนในองคกรทราบเพื่อชวย
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ใหบริการ คือ การสราง น้ําใจใหบริการใหเกิดขึ้นกับทุกคนในองคกร ไมใชเฉพาะผูที่มีหนาที่โดยตรง
แตเปนเรื่องของทุกคนตอง ชวยกันทําหนาที่ใหบริการ นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยี เชน Website
ตาง ๆ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกในดานขอมูล ขาวสารจะชวยเสริมการใหบริการเปนไปดวยดี
(๗) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การ
บริการควรมีการติดตามและประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวงๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็น
และผลสะทอนกลับวามีขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข สวนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การกําหนด
มาตรฐานการใหบริการวาจะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง หรือ
ภายใน ๑ วัน เปนตน ดังนั้น ผูที่จะทํางานดานบริการไดดี ตองมีหัวใจการใหบริการ เพราะทําใหผูอื่น
มีสุขและ ตนเองก็เกิดสุขดวย ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของอาชีพของทาน รวมถึงองคกร ภาพลักษณรวม
ของหนวยงาน
สรุป Service Mind หมายถึง การใหบริการดวยไมตรีจิตที่ดี ยิ้มแยม แจมใส
เอาใจใสและกระตือรือรนที่จะใหบริการ โดยตอบสนองความตองการของผูรับบริการเปนสําคัญ
๘. ความรูทั่วไปสําหรับผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๘.๑ ความรูเ กี่ยวกับเอกสารสิทธิ
www.land.co.th เอกสารสิทธิประเภทตางๆ ไดแก
๘.๑.๑ แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) คือใบแจงการครอบครอง
ที่ดินเปนหลักฐานวาผูครอบครองเปนผูแจงวา ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู (แตปจจุบันไมมีการแจง
ส.ค.๑ อีกแลว) ส.ค.๑ ไมใชหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไมใชหลักฐานที่ทางราชการออกใหเพียงแต
เปนการแจงการครอบครองที่ดินของราษฎรเทานั้น ดังนั้นตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทําการ
โอนกันไดเพียงแตแสดงเจตนาสละการครอบครองและไมยึดถือพรอมสงมอบใหผูรับโอนไปเทานั้น ก็
ถือวาเปนการโอนกันโดยชอบแลว ผูมี ส.ค.๑ มีสิทธินํามาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) ได 2 กรณี คือ
กรณีที่ ๑ นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการ
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเปนผูออกใหเปนทองที่ไป โดยจะมีการ
ประกาศใหทราบกอนลวงหนา
กรณีที่ ๒ นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) เฉพาะราย คือกรณีที่เจาของที่ดินมีความ
ประสงคจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ก็ใหไปยื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดิน
ที่ที่ดินตั้งอยูเฉพาะการออกโฉนดที่ดินนี้ จะออกไดในพื้นที่ที่ไดสรางระวางแผนที่สําหรับออกโฉนด
ที่ดินไวแลวเทานั้น
๘.๑.๒ ใบจอง (น.ส. ๒) คือ หนังสือที่ทางราชการออกใหเพื่อเปนการ
แสดงความยินยอมใหครอบครองทําประโยชนในที่ดินเปนการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกใหแก
ราษฎรที่ทางราชการไดจัดที่ดินใหทํากินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งทางราชการจะมีประกาศเปด
โอกาสใหจับจองเปนคราว ๆ ในแตละทองที่และผูตองการจับจองควรคอยฟงขาวของทางราชการ
หนา 25

ผู มีใบจองจะต อ งเริ่ ม ทํ าประโยชน ในที่ ดิ น ให แล ว เสร็ จ ภายใน ๖
เดือนตองทําประโยชนในที่ดินใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับใบจองและจะตองทํา
ประโยชนใหไดอยางนอยรอยละ ๗๕ ของที่ดินที่จัดให ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนใหแกบุคคลอื่นไมได
เวนแตจะตกทอดทางมรดก เมื่อทําประโยชนตามเงื่อนไขดังกลาวแลว ก็มีสิทธินําใบจองนั้นมาขอออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) หรือโฉนดที่ดินไดแตหนังสือรับรอง
การทําประโยชนหรือโฉนดที่ดินนั้นจะตองตกอยูในบังคับหามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
๘.๑.๓ หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข.)
หมายความวา หนังสือรับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว
น.ส. ๓ ออกใหแกผูครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไมมีระวาง
มีลักษณะเปนแผนที่รูปลอย ไมมีการกําหนดตําแหนงที่ดินแนนอน หรือออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูป
ถายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินของหัวหนาเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ (นายอําเภอทองที่
เปนผูออก)
น.ส. ๓ ก. ออกในทองที่ที่มีระวางรูปถายทางอากาศ โดยมีการกําหนด
ตําแหนงที่ดินในระวางรูปถายทางอากาศ (นายอําเภอทองที่เปนผูออกให)
น.ส. ๓ ข. ออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ และรัฐมนตรีได
ประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต นายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลว (เจาพนักงานที่ดินเปนผูออก)
๘.๑.๔ ใบไตสวน (น.ส. ๕) คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนด
ที่ดินเปนหนังสือแสดงใหทราบวาไดมีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแลว สามารถจดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายที่ดินได ใบไตสวนไมใชหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แตสามารถจดทะเบียนโอนใหกันได
ถาที่ดินมีใบไตสวนและมีหนังสือรับรองการทําประโยชนแสดงวา
ที่ดินนั้นนายอําเภอไดรับรองการทําประโยชนแลว เมื่อจดทะเบียนโอนจะตองจดทะเบียนในหนังสือ
รับ รองการทํ าประโยชน กอน แล ว จึ งมาจดแจ งหลั งใบไต ส วน แต ถาใบไต ส วนมี แบบแจ งการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หรือไมมีหลักฐานที่ดินใดๆ และเปนที่ดินที่นายอําเภอยังไมรับรองการทํา
ประโยชน จะจดทะเบียนโอนกันไมได เวนแตเปนการจดทะเบียนโอนมรดก
๘.๑.๕ โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกใหตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินปจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่วา "ไดทํา
ประโยชนแลว" ซึ่งออกใหตามกฎหมายเกา แตก็ถือวามีกรรมสิทธิ์เชนกัน
ผูเปนเจาของที่ดิน ถือวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอยางสมบูรณ เชน มี
สิทธิใชประโยชนจากที่ดิน มีสิทธิจําหนาย มีสิทธิขัดขวางไมใหผูใดเขามาเกี่ยวของกับทรัพยสินโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย
คําเตือน
เอกสารสําคัญทั้งหมดนี้แมจะแสดงถึงการเปนผูมีสิทธิดีกวาบุคคล
อื่นแลวก็ตาม ถาหากปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลาไมทําประโยชนในที่ดิน กลาวคือ ถาเปน
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ที่ดินที่โฉนดที่ดินปลอยทิ้งไวนานเกิน ๑๐ ป และที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชน ปลอยทิ้งไว
นานเกิน ๕ ปติดตอกัน ที่ดินดังกลาวจะตองตกเปนของรัฐตามกฎหมาย หรือถาหากปลอยใหบุคคล
อื่นครอบครอง โดยสงบเปดเผย โดยมีเจตนาเอาเปนเจาของโดยไมเขาขัดขวาง สําหรับที่ดินที่มีโฉนด
ที่ดินเปนเวลา ๑๐ ปติดตอกันบุคคลที่เขาครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปดําเนินคดีทางศาล เพื่อใหศาล
มีคําสั่งใหบุคคลดังกลาว ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได และที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข.) ใชเวลาแยงการครอบครองเพียง ๑ ปเทานั้น ก็จะเสีย
สิทธิ ดังนั้น เมื่อที่ดินมีเอกสารสําคัญดังกลาวอยูแลว ก็ควรทําประโยชนและดูแลรักษาใหเกิดประโยชน
สูงสุด
๘.๒ ความรูเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
www.dol.go.th ที่สาธารณประโยชน หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการไดจัดให
หรือสงวนไวเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกันตามสภาพแหงพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได
ใชหรือเคยใชประโยชนรวมกันมากอนไมวาปจจุบันจะยังใชอยูหรือเลิกใชแลวก็ตาม เชน ที่ทําเลเลี้ยง
สัตว ปาชาฝงและเผาศพ หวย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบ เปนตน ตามกฎหมายถือวา
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ผูใดจะเขายึดถือครอบครองเพื่อประโยชน
แตเฉพาะตนนั้นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมาย
กําหนดไว หากฝาฝนจะมีความผิดและไดรับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่
กําหนดไวโดยเฉพาะ
พนั กงานเจ าหนาที่จ ะอนุ ญาตใหบุ คคลไดใชป ระโยชนในที่ สาธารณะเพื่ อ
ประโยชนแหงตนได ก็เฉพาะกรณีที่มีระเบียบและกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น เชน การ
อนุญาตขุดดินลูกรังหรือการอนุญาตดูดทราย เปนตน
การรังวัดเพื่อออกหนังสือสําหรับที่หลวง มีวัตถุประสงคพอสรุปได ๕
ประการ คือ
(๑) เพื่อกําหนดขอบเขตหรือแนวเขต ปกหลักเขตที่ดิน ปกหลักเขต
ที่สาธารณประโยชน และปกแผนปายชื่อที่สาธารณประโยชน
(๒) เพื่อใหทราบตําแหนงที่ตั้ง ขนาดรูปราง และเนื้อที่ดินที่ถูกตอง
ของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ
(๓) เพื่อปองกันการบุกรุก เขาทําประโยชนโดยไมถูกกฎหมายและ
ลดขอพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน
(๔) เพื่อประโยชนในการดําเนินการคุมครอง และดูแลรักษาใหคง
อยูเพื่อประโยชนของสวนรวมตลอด โดยมุงหวังใหประชาชนเกิดความสํานึกในการชวยดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน
(๕) เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไวเปนหลักฐาน
๘.๓ ความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค

หนา 27

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (๒๕๔๔: ๘-๙) พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติสิทธิของ
ผูบริโภคตามกฎหมาย ๕ ประการ ดังนี้
๘.๓.๑ สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและ
เพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความ
เปนจริงและปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการอยางถูกตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิดในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม
๘.๓.๒ สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะ
เลือกซื้อสินคาหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปน
ธรรม
๘.๓.๓ สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก
สิทธิที่จะไดรับสินคาหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช ไม
กอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพ
ของสินคาหรือบริการนั้นแลว
๘.๓.๔ สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา ไดแก สิทธิที่จะ
ไดรับขอสัญญาโดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ
๘.๓.๕ สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแก สิทธิ
ที่จะไดรับการคุมครองและชดใชคาเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
๘.๔ ความรูเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกขตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
www.moph.go.th สาระสําคัญเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารอง
ทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
การอุ ทธรณตามพระราชบั ญญัติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อน พ.ศ.๒๕๕๑
ใชสําหรับกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ๖ กรณี
แต ถาเป น กรณี อื่นๆ นอกจากเรื่ องดั งกล าว ตามพระราชบัญญั ติ ร ะเบี ย บข าราชการพลเรื อน
พ.ศ.๒๕๕๑ จะตอง “รองทุกข”สําหรับขั้นตอนของการรองทุกขคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) ไดออกกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
การรองทุกขเปนวิธีการหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดระบายความคับ
ของใจในการปฏิ บั ติของผูบั งคับ บั ญชาเกี่ย วกับ การบริ หารงานบุ คคลวามี การกระทํ าที่ไม ถูกต อง
เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดมีโอกาสทบทวน แกไขหรือชี้แจงเหตุผลใหผูรองทุกขไดทราบและเขาใจ หรือ
เพื่ อ ให ผู บั งคั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อขึ้ น ไป หรื อ ก.พ.ค.พิ จ ารณาให ความเป น ธรรมแก ต นตามสมควร
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กรณีคับของใจที่จะรองทุกขไดมีอยางไรบาง
การปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ซึ่งทําใหเกิดความคับ
ของใจ อันเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้น ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(๑) ไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติ อืน่ ใดโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดย
ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือ
โดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอน
โดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดขึ้นเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ
(๓) ประวิงเวลา หรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องอันเปนเหตุ
ใหเสียสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร
(๔) ไมเปนไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒
จะตองรองทุกขตอใคร
เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางกัน เมื่อมีปญหา
เกิดขึ้นควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน โดยผูบังคับบัญชาตองใหโอกาสและรับฟง หรื อ
สอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาว เพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน
แตถาผูมีความคับของใจไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจง หรือได
รับคําชี้แจงแลวไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกข ตามกฎ ก.พ.ค. ได ดังนี้
ตามลําดับ คือ

เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

(๑) กรณี ที่ เ หตุ แ ห ง การร อ งทุ กข เ กิ ด จากผู บั ง คั บ บั ญ ชาในราชการ
บริหารสวนภูมิภาคที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด เชน สาธารณสุขอําเภอ นายอําเภอ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล นายแพทย สาธารณสุขจังหวั ด ใหรองทุ กขตอผูวาราชการจังหวัด และให ผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข
(๒)กรณี ที่ เ หตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข เ กิ ด จากผู บั ง คั บ บั ญ ชาในราชการ
บริหารสวนกลางที่ต่ํากวาอธิบดี เชน ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก ใหรองทุกขตออธิบดี
และใหอธิบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข สําหรับกรณีสํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น
ถาเหตุเกิดจากผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และผูอํานวยการสํานักหรือ
หน ว ยงานส ว นกลาง จะต อ งร อ งทุ ก ข ต อ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (ในฐานะอธิ บ ดี ) และ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข
(๓) กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี
ใหรองทุกขตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของผูรองทุกข และใหปลัดกระทรวง
เป นผู มีอํานาจวิ นิจ ฉั ยร องทุ กข อนึ่ ง กรณี ที่ผู วาราชการจั งหวั ดมี คําสั่ งย ายหรือเลื่ อนเงิน เดื อน
ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษลงมา กฎหมายใหมบัญญัติใหเปน
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อํานาจของผูวาราชการจังหวัดโดยตรง หากจะรองทุกขในเรื่องนี้ จะตองรองทุกขตอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให
รองทุ กข ต อ ก.พ.ค. ดั งนั้น ถ าเหตุ ร องทุ กข เกิ ด จากปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ตองร องทุ กข ต อ
ก.พ.ค. อนึ่ง คําสั่งตางๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เชน
บรรจุแตงตั้ง เลื่อน ยาย โอน นั้น ถาทําใหขาราชการเกิดความคับของใจแลว จะตองรองทุกขตอ
ก.พ.ค. ทุกกรณี สําหรับกรณีผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ใหบรรจุแตงตั้ง หรือเลื่อนตําแหนง ขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค แมวาจะ
ออกเปน คํ าสั่ งของจั งหวัด ก็ ต องถือวาเปน การทําในฐานะปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข กรณี เช น นี้
จะตองรองทุกขตอ ก.พ.ค. ไมใชรองทุกขตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การรองทุกขตองทําอยางไร
การรองทุกขใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอื่น
ไมได และตองทําคํารองทุกขเปนหนังสือยื่นตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขภายใน ๓๐ วันนับแตวัน
ทราบหรือถือวาทราบเหตุแหงการรองทุกข โดยคํารองทุกขใหใชถอยคําสุภาพและอยางนอยตองมี
สาระสําคัญ คือ
(๑) ชื่อ ตําแหนง สังกัด และที่อยูสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการรองทุกข
ของผูรองทุกข
(๒) การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติที่เปนเหตุแหงการรองทุกข
(๓) ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ผูรองทุกขเห็นวาเปนปญหาของเรื่อง
รองทุกข
(๔) คําขอของผูรองทุกข
(๕) ลายมือชื่อของผูรองทุกข หรือผูไดรับมอบหมายใหรองทุกขแทน
กรณีที่จําเปน
จะมอบหมายใหผูอื่นรองทุกขแทนไดหรือไม
ผู มี สิ ท ธิ ร อ งทุ ก ข จ ะมอบหมายให บุ ค คลอื่ น ร อ งทุ ก ข แ ทนตนได แ ต
เฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปนเทานั้น คือ กรณี (๑) เจ็บปวยจนไมสามารถรองทุกขไดดวยตนเอง (๒) อยู
ในตางประเทศและคาดหมายไดวาไมอาจรองทุกขไดทันภายในเวลาที่กําหนด และ(๓) มีเหตุจําเปน
อยางอื่นที่ผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมีสิทธิรอง
ทุกข พรอมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจําเปนถาไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหพิมพลายนิ้วมือโดยมีพยานลง
ลายมือชื่อรับรองอยางนอยสองคน
หนังสือรองทุกข ตองสงหลักฐานใดไปบาง
(๑)การยื่นคํารองทุกข ใหแนบหลักฐานที่เกี่ยวของพรอมคํารองทุกข
ดวย กรณีที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของได เพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครอง
ของหนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ใหระบุเหตุที่ไมอาจ
แนบพยานหลักฐานไวดวย
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(๒) ใหผูรองทุกขทําสําเนาคํารองทุกขและหลักฐานที่เกี่ยวของโดยให
ผูรองทุกขรับรองสําเนาถูกตอง ๑ ชุด แนบพรอมคํารองทุกขดวย กรณีที่มีเหตุจําเปนตองมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นรองทุกขแทนก็ดี
กรณีที่มีการแตงตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดําเนินการแทนในขั้นตอน
ใดๆ
ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็ดี ใหแนบหลักฐานการมอบหมายหรือ
หลักฐานการแตงตั้งไปดวย
(๓) ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ
ผู มีอํ านาจวิ นิ จ ฉั ย ร องทุ ก ข ให แสดงความประสงค ไว ในคํ าร อ งทุ ก ข ด ว ย หรื อ จะทํ าเป น หนั งสื อ
ตางหากก็ไดแตตองยื่นหนังสือกอนที่ผูมอี ํานาจวินิจฉัยรองทุกขเริ่มพิจารณา
จะยื่นหนังสือรองทุกขไดที่ใด
การยื่นหนังสือรองทุกข ทําได ๒ วิธี คือ
(๑) ยื่นตอพนักงานผูรับคํารองทุกขที่สํานักงาน ก.พ. (กรณีรองทุกข
ตอ ก.พ.ค.) หรือเจาหนาที่ผูรับหนังสือตามระเบียบวาดวยการสารบรรณของผูบังคับบั ญชาหรือของ
ผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข หรือของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข
(๒) สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณียลงทะเบียน โดยถือวันที่ที่ทําการ
ไปรษณี ย ต น ทาง ประทั บ ตรารั บ ที่ ซ องหนั งสื อ ร อ งทุ ก ข เ ป น วั น ยื่ น คํ าร อ งทุ กข โดยให ส งไปยั ง
ผูบังคับบัญชา หรือสงไปยังสํานักงาน ก.พ. (กรณีรองทุกข ตอ ก.พ.ค.)
ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูบังคับบัญชา
(๑) เมื่อผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจวินิ จฉัยรองทุกข ไดรับคํารองทุกข
แลวจะมีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาคํารองทุกขไปใหผูบังคับบัญชาที่ เปนเหตุแหงการรองทุกข
ทราบ โดยใหผูบังคับบัญชานั้นสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจง ไปใหผูมีอํานาจวินิจฉัย
รองทุกขประกอบการพิจารณา ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข สําหรับกรณีที่ยื่นคํารอง
ทุกขผานผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขก็ใหปฏิบัติในทํานองเดียวกัน
(๒) ให ผูมีอํานาจวิ นิ จฉั ย รองทุ กขพิจ ารณาจากเรื่องราวการปฏิ บั ติ
หรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขของผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข ในกรณีจําเปนและสมควร
อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ห า งหุ น ส ว น บริ ษั ท ข า ราชการ หรื อ บุ ค คลใด ๆ มาให ถอ ยคํ า หรื อ ชี้ แ จง
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได รวมทั้งอาจจะใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจา หรือไมก็
ได
(๓) ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลว
เสร็จ ภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับคํารองทุกข แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณา ใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาดังกลาว ใหขยายเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตอง
ขยายเวลาไวดวย
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(๔) การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ องร องทุกข นั้ น อาจจะไม รับ เรื่ องร อง
ทุกข ยกคํารองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรอง
ทุกข หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม และเมื่อผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขได
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการ
ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทําได และเมื่อไดดําเนินการตามคําวินิจฉัยดังกลาวแลว ให
แจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขนั้น
ใหเปนที่สุด
ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของ ก.พ.ค.
(๑) ตรวจคํารองทุกขในเบื้องตน ถาคํารองทุกขไมสมบูรณครบถวนก็
จะมีการแนะนําใหนําไปแกไข แตถาคํารองทุกขถูกตองตามหลักเกณฑก็จะเสนอใหประธาน ก.พ.ค.
พิจารณาดําเนินการตอไป
(๒) ก.พ.ค. ตั้ งคณะกรรมการวิ นิ จฉั ยร องทุ กข รวมทั้ งแจ งคํ าสั่ งตั้ ง
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร องทุ กข ไปให ผู ร องทุ กข ทราบ และผู ร องทุ กข อาจยื่ น คํ าคั ด ค านกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขได
(๓) คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข แตงตั้งกรรมการเจาของสํานวน และ
ทําการพิจารณาวินิจฉัยวาคํารองทุกข อาจรับไวพิจารณาไดหรือไม
(๔) กรณีที่รับคํารองทุกขไวพิจารณา กรรมการเจาของสํานวนจะมี
คําสั่งใหคูกรณีในการรองทุกข (ผูบังคับบัญชาที่เปนเหตุแหงการรองทุกข) ทําคําแกคํารองทุกข หรือ
กําหนดประเด็นใหทําการชี้แจง โดยกําหนดใหสงภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งหรือภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด พรอมกับสงสําเนาคํารองทุกขและสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวของไปใหดวย เวนแต
กรรมการเจ า ของสํ านวนเห็ นว า สามารถวิ นิ จฉั ยได จากข อเท็ จจริ งในคํ าร องทุ กข นั้ นโดยไม ต อง
ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงอีก
(๕) ใหคูกรณีในการรองทุ กข ทําคําแกคําร องทุกขและคําชี้แจงตาม
ประเด็นที่กําหนดใหโดยชัดแจงและครบถวน พรอมสงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และหลักฐานการ
รับทราบหรือควรไดทราบเหตุของการรองทุกข โดยจัดทําสําเนาคําแกคํารองทุกข สําเนาคําชี้แจง และ
สําเนาพยานหลักฐานตามจํานวนที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนด ยื่นภายในระยะเวลาดังกลาว
(๖) กรรมการเจาของสํ านวนจั ดทํ าบัน ทึ กสรุ ปสํ านวนเสนอใหองค
คณะวิ นิ จ ฉั ย พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย และองค คณะอาจให ดํ าเนิ น การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง เพิ่ มเติ ม หรื อ
ปรับปรุง แลวนํามาเสนอใหพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็ได
(๗) กรณีองคคณะวินิจฉัย เห็นวาขอเท็จจริงที่ได มาเพียงพอตอการ
วินิจฉัยก็จะจัดใหมีการประชุมพิจารณาเรื่องรองทุกขอยางนอยหนึ่งครั้ง เพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมา
แถลงดวยวาจาตอหนาองคคณะวินิจฉัย เวนแตในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นวาเรื่องรองทุกขนั้นมี
ข อเท็ จ จริ งชั ด เจนเพี ย งพอต อการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย แล ว หรื อมี ขอเท็ จ จริ งและประเด็ น วิ นิ จ ฉั ย ไม
ซับซอน
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(๘) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข อาจมีคําวินิจฉัยไมรับเรื่องรอง
ทุกข ไว พิจ ารณา หรือมีคําวิ นิจ ฉัย เป นอยางอื่ น คือ ยกคํารองทุ กข หรือมีคําวิ นิจ ฉัย ให แก ไขหรื อ
ยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข หรือใหดําเนินการอื่นใด เพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม และเมื่อไดจัดทํา คําวินิจฉัยเสร็จสิ้นแลว ใหรายงาน ก.พ.ค. เพื่อทราบ ทั้งนี้ ใหองค
คณะวินิจฉัยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ นับแตวันไดรับคํารองทุกข และอาจขยายเวลาอีก ๒
ครั้งๆละไมเกิน ๓๐ วัน
(๙) เมื่ อวิ นิ จ ฉั ย เรื่ องร องทุ กข และดํ าเนิ น การรายงาน ก.พ.ค. เพื่ อ
ทราบแลวใหแจงใหคูกรณีทราบเปนหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด และคําวินิจฉัยรองทุกข
ให ผู กพั นคู กรณี ในการรองทุ กข และผู ที่เ กี่ ย วข องที่ จ ะต องปฏิ บั ติ ต ามนั บแต วั น ที่ กําหนดไว ในคํ า
วินิจฉัยรองทุกขนั้น
ผูรองทุกขมีสิทธิอยางไรบาง
(๑) ผูรองทุกขอาจถอนคํารองทุกขที่ยื่นไวแลวในเวลาใดๆ กอนที่ผูมี
อํานาจวินิจฉัยรองทุกขจะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องรองทุกขนั้น ก็ได
(๒) ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานผูไดรับการตั้งเปนกรรมการวินิจฉั ยรอง
ทุกข โดยทํ าเป น หนั งสื อยื่น ต อประธาน ก.พ.ค. ภายใน ๗ วั น นั บ แต วั น รั บ ทราบคํ าสั่ งตั้ ง
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร อ งทุ ก ข ส ว นการคั ด ค า นผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉั ย ร อ งทุ ก ข
ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของผู ร อ งทุ ก ข เ หนื อ ผู ถู ก คั ด ค า นเป น ผู พิ จ ารณาคํ า คั ด ค า น แต ถ า เป น กรณี ที่
ปลัดกระทรวงเปนผูถูกคัดคาน ใหสงคําคัดคานไปที่เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการ ก.พ.ค. และ
ให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาคําคัดคาน
สําหรับเหตุคัดคานนั้นมีดังนี้
(๒.๑) เปนผู บังคับบั ญชาผูเ ปนเหตุ ใหเกิด ความคั บของใจ หรื อ
เปนผูอยูใตบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาดังกลาว
(๒๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
(๒.๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข
(๒.๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม
(๒.๑) (๒.๒) หรือ (๒.๓) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข
(๓) กรณีที่ผู รองทุ กขไม เห็นด วยกั บ คําวินิ จฉัยนั้ น มีสิ ทธิฟองคดีต อ
ศาลปกครองชั้นตนตอไปได ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยรองทุกข
ของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข หรือของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
การรองทุ กขตามกฎหมาย และกฎ ก.พ.ค.ใหมดังกลาว จําเปน อยางยิ่งที่
“ขาราชการพลเรือนสามัญ” ทุกทาน จะตองศึกษาเรื่องดังกลาวใหเขาใจ เพราะวาถาหากตองการ
จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะตองทําการรองทุกขเสียกอนที่จ ะนําเรื่องไปฟอง
คดีตอศาลปกครองไมเชนนั้นแลวศาลก็จะสั่งจําหนายคดีของทานออกจากสารบบความ
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๙. การจัดตัง้ ศูนยดาํ รงธรรมตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่
18
กรกฎาคม 2557
คณะความรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยแห ง ชาติ (คสช.) ได มี ป ระกาศ ฉบั บ ที่
96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ใหจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมขึ้นในจังหวัด
เพื่อทําหนาที่ในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน การใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง
ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน และทําหนาที่เปนศูนยบริการรวมตามมาตรา
32 แหง พรก.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมอบหมาย
ใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหการบริหารงานของศูนยดํารง
ธรรมและการบริ ห ารงานของจั งหวั ด ดํ าเนิ น ไปอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู งสุ ด ต อ
ประชาชน โดยใหดําเนินการ ดังนี้
ขอ 1 ให จังหวั ดจั ด ตั้งศูน ย ดํารงธรรมขึ้ นในจังหวั ดเพื่ อทํ าหน าที่ ในการรับ เรื่ อง
ร อ งเรี ย นร อ งทุ ก ข ให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสาร ให คํ า ปรึ ก ษา รั บ เรื่ อ งป ญ หาความต อ งการและ
ขอเสนอแนะของประชาชน และทําหนาที่เปนศูนยบริการรวมตามมาตรา 32 แหงพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลาง
จังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศใหประชาชนทราบ
ขอ 2 ใหทุกกระทรวง กรม ส ว นราชการ และหน ว ยงานของรั ฐ สนับ สนุ น การ
ดําเนินการของศูนยดํารงธรรมทั้งดานวัสดุ อุปกรณ และบุคลากร ใหสามารถบริการแกประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
ข อ 3 ให ผู ว าราชการจั ง หวั ด บู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การร ว มกั บ หั ว หน าส ว น
ราชการและหนวยงานของรัฐ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติ
ภายในศูนยดํารงธรรม
ขอ 4 ใหสํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของศูนยดํารง
ธรรมและการแกไขป ญหาความเดือดรอนของประชาชน ตามข อเสนอของคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ
ขอ 5 ในกรณีที่จําเปนจะตองดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยดํารงธรรม
ใหสามารถแกไขปญหาของประชาชนใหเสร็จสิ้นอยางรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของ
รั ฐ บาล การป องป ด ภั ย พิ บั ติ ส าธารณะ การป องกั น และแก ไขป ญหายาเสพติ ด การป องกั น และ
ปราบปรามการตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ การแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคา
มนุษยการคุมครองปองกันหรือชวยเหลือประชาชนผู ดอยโอกาสใหไดรับความเปนธรรม และการ
บังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ให
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งการ บังคับบัญชา กํากับ ดูแล บรรดาขาราชการและพนักงานของรัฐ
ในเขตจั งหวั ด ยกเว น ข าราชการพลเรื อนในพระองค ข าราชการทหาร ข าราชการฝ ายตุ ล าการ
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ข า ราชการฝ า ยอั ย การ ข า ราชการในสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น พนั ก งานในสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และขาราชการในสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติประจําจังหวัด
ประเภทบริการงานศูนยดํารงธรรม (ภารกิจ 7 มิต)ิ ไดแก
1. รับเรื่องรองเรียนรองทุกข
2. บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
3. บริการรับ-สงตอ
4. บริการดานขอมูลขาวสาร
5. บริการใหคําปรึกษา
6. แกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา (หนวยเคลื่อนที่เร็ว)
7. ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล

ภาพที่ 2 ประเภทบริการงานศูนยดาํ รงธรรม (ภารกิจ 7 มิติ)
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ชองทางการใหบริการประชาชน และการเขาถึงศูนยดํารงธรรม
ประชาชนสามารถใชบริการหรือติดตอศูนยดํารงธรรมได ณ สวนราชการ/
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในระดับกระทรวง กรม จังหวัด และอําเภอ โดยมีชองการติดตอกับศูนย
ดํารงธรรมผานชองทางตางๆ ดังนี้
1. ผานทางโทรศัพทสายดวน หมายเลข 1567 โดยไมเสียคาใชจาย
2. ผูรองสามารถเดินทางเขามารับบริการไดดวยตนเอง (Walk in)
3. ผานเว็บไซด www.1567.go.th, www.dormrongdhama.moi.go.th
4. ผานตู ป.ณ.1 ปณฝ.มหาดไทย
5. ผาน Application Spond

ภาพที่ 3 ชองทางการใหบริการประชาชน และการเขาถึงศูนยดํารงธรรม
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10. เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่นา สนใจ
10.๑ ผูรองรองเรียนตอศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยวา องคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดแหงหนึ่ง ไดดําเนินการจัดสอบคัดเลือกคนงานชั่วคราว ตําแหนง............ และได
คัดเลือกเอาผูที่ขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง โดยไมมีใบรับรองหลักสูตรครบตามชั่วโมงที่กําหนด ซึ่ง
ไมเปนไปตามหลักเกณฑการตัดสินที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศไว ทําใหผูรองไมไดรับความ
เปนธรรม จังหวัดไดมอบหมายใหอําเภอพื้นที่ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว จากผลการตรวจสอบ พบวา
การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการ
เป น ไปตามขั้ น ตอนในการรั บ สมั ครทั่ ว ไป มี การตั้ ง คณะกรรมการในการคั ด เลื อ กประกอบด ว ย
เจ าหน าที่ ในองค การบริ ห ารส ว นตํ าบล ข าราชการจากส ว นราชการภายนอก และตั ว แทนภาค
ประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการ ซึ่งผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ สรุปไดวา
อําเภอพื้ น ที่ได แจ งใหองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลพิ จ ารณายกเลิ กผลการประกาศสอบคั ด เลือกใน
ตําแหนงดังกล าว สํ าหรับ บุคคลที่ส อบได และมี คุณสมบั ติครบถว น ให องคการบริ หารส วนตําบล
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม โดยไมขัดตอระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว
10.๒ ผูรองรองเรียนตอศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยวา ผูถูกรองไดขาด
คุณสมบัติของการเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานในจังหวัดแหงหนึ่ง เนื่องจากเปนพนักงานของ
โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งอําเภอพื้นที่ไดใหผูถูกรองลาออกภายหลังไดรับการเลือกเปนผูใหญบาน ตอมามี
การเลือกผูใหญบานอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏวา ผูถูกรองมีชื่อเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานและไดรับ
เลือกเปนผูใหญบานอีกครั้งหนึ่ง ทั้งที่ผูถูกรองไมไดลาออกจากการเปนพนักงานของโรงพยาบาลของ
รัฐ แต อย างใด กระทรวงมหาดไทยได แจ งให จั งหวั ด ตรวจสอบข อเท็ จ จริง พบว า อําเภอพื้ น ที่ ได
ประกาศใหมีการเลือกผูใหญบาน ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผลปรากฏวา ผูถูกรองไดรับเลือก
เปนผูใหญบาน ตอมาวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อําเภอพื้นที่ไดจัดใหมีการเลือกเปนผูใหญบานและ
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติมีมติวามีคุณสมบัติครบถวน ผลการเลือกผูใหญบานปรากฏวา ผู
ถูกรองไดรับการเลือกเปนผูใหญบาน จากการพิจารณาเห็นวาการที่ผูใหญบานลาออกจากตําแหนง
และลงสมัครรับเลือกตั้งใหมไมมีลักษณะตองหามของคุณสมบัติผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตาม
มาตรา ๑๒ แหง พระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แตอยางใด
10.๓ ผูร องร องเรีย นต อนายกรั ฐ มนตรี ว า ขอความชว ยเหลื อเกี่ย วกับ การขอ
สัญชาติใหมารดาของผูรอง โดยขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแกกฎหมายของคนตางดาว
สัญชาติเวียดนามที่มีอยูเดิม ซึ่งมีขอจํากัดที่ยากเกินไปใหงายพอที่จะผานได และขอใหรับเฉพาะชาว
เวียดนามที่ตองการเปลี่ยนสัญชาติและคิดคาธรรมเนียมไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท กระทรวงมหาดไทยได
แจงใหกรมการปกครองตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวา การขอแปลงสัญชาติเปนไทยของคนตางดาว
โดยเฉพาะคนตางด าวซึ่งเปน ชนกลุ มน อย ทั้งนี้ รวมถึงกลุ มคนเวียดนามอพยพด ว ยนั้ น ขณะนี้ มี
แนวคิดในการลดหยอนคุณสมบัติเรื่องเกณฑรายไดใหต่ํากวาเกณฑรายไดของคนตางดาวทั่วไปที่
กํ า หนดในหลั ก เกณฑ ป ระกอบการใช ดุ ล ยพิ นิ จ การอนุ ญ าตให สั ญ ชาติ ไ ทยของรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดย
ขณะนี้ อยูระหวางการดําเนินการ และเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดเห็นชอบแลว จะได
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ประสานแจ ง ให ท ราบเป น การทั่ ว ไป สํ า หรั บ เรื่ อ งอั ต ราค า ธรรมเนี ย มนั้ น ปกติ ใ นทางปฏิ บั ติ
คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอแปลงสัญชาติไทยของคนตางดาวซึ่งเปนชนกลุมนอย กําหนดครั้งละ
๕๐๐ บาท ซึ่งเปนอั ตราที่ต่ํากวาอัตราค าธรรมเนียมในการขอแปลงสัญชาติเปนไทยของคนตางดาว
ทั่วไปที่กําหนดครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
10.๔ ผูรองรองเรียนตอราชเลขาธิการวา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
แหงหนึ่งปลูกสรางบานใหผูรองบนที่ดินของพี่สาวของสามี ตอมาพี่สาวของสามีจะขายที่ดินใหกับ
บุคคลภายนอก จึงเกรงวาจะตองออกจากที่อยูอาศัย และครอบครัวรายไดนอย ทําใหไดรับความ
เดื อดร อน จึ งประสงค ขอความช ว ยเหลื อเกี่ ย วกับ ที่ อยู อาศั ย กระทรวงมหาดไทยแจ งให จั งหวั ด
ตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวาจังหวัดแจงใหอําเภอพื้นที่และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดรวมกันตรวจสอบขอเท็จจริง พบวา บานของผูรองไดปลูกอยูบนที่ดินของพี่สาวของ
สามีผูรองจริง โดยพี่สาวของสามีผูรองไดทําหนังสือยินยอมใหผูรองสามารถอยูอาศัยในที่ดินแปลง
ดังกลาวจริง โดยเจาหนาที่ไดอธิบายใหผูรองทราบและเขาใจดีแลววา หนังสือดังกลาวยินยอมใหผู
รองสามารถอาศัยอยูไดตลอดชีวิต รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลไดใหความชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุเดือนละ ๕๐๐ บาท นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ยัง
ไดประสานอําเภอพื้นที่ และศูนยพั ฒนาสังคม ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาคลี่คลายปญหา
ความเดือดรอนในสวนที่เกี่ยวของอีกทางหนึ่งดวยแลว
10.๕ ผูรองรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวา ไดครอบครองที่ดิน
เกินกวาเนื้อที่ใน ส.ค.๑ ในจังหวัดแหงหนึ่งมาเปนเวลานาน และไดทําประโยชนเต็มพื้น ที่ จึงไดขอ
ออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินดังกลาว ตอมาเจาพนักงานที่ดินจังหวัด แจงวาจะตองตัดเนื้อที่สวนที่เกินกวา
ระยะตาม ส.ค.๑ ออก ทําใหผูรองไดรับความเดือดรอน กระทรวงมหาดไทย แจงใหจังหวัดตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ปรากฏวา ในการออกเอกสารสิทธิจากหลักฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค.๑) ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๒) ขอ ๑๐ กําหนด
หลักเกณฑการออกเอกสารสิทธิ์ไววา “ที่ดินที่มีดานหนึ่งดานใดหรือหลายดานจดที่ปาหรือที่รกราง
วางเปลา และระยะที่วัดไดเกินกวาระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจงการครอบครอง ใหถือระยะที่
ปรากฏในหลักฐานการแจงการครอบครองเปนหลักในการออกโฉนดที่ดิน ” เมื่อขอเท็จจริงการออก
โฉนดที่ดินของผูรอง ปรากฏวา ส.ค.๑ ระบุจดที่รกรางวางเปลาก็จะตองถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกลาวจึงเห็นวาเจาพนักงานที่ดินจังหวัด ไดสั่งตัดระยะตามหลักฐาน ส.ค.๑ ชอบดวยระเบียบ
กฎหมาย และไดแจงเหตุผลขอเท็จจริงใหผูรองทราบ ซึ่งผูรองไดนําผลไปฟองคดีตอศาลปกครอง
ผลเปนประการใดคูคดีจะตองถือปฏิบัติตามขอวินิจฉัยของศาลตอไป
10.๖ ผูรองรองทุกขขอความชวยเหลือตอศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยวา
ขอใหกอสรางถนนและขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรในจังหวัดแหงหนึ่ง กระทรวงมหาดไทย แจงให
จังหวัด ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวปรากฏวา ถนนสายดังกลาวอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้นไดทําการชวยเหลือเรียบรอยแลว และในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นไดขอจัดสรร
งบประมาณเรียบรอยแลว กรณีการขยายเขตไฟฟา สถานที่ขอขยายเขตไฟฟามีระยะทาง ๓ กิโลเมตร
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บางชวงองคการบริหารสวนตําบลไดยื่นขอขยายเขตไฟฟาใหกลุมเกษตรกรแลว ชวงที่เหลือประมาณ
๒.๒ กิโลเมตร สวนมากเปนที่วางเปลาและพื้นที่เลี้ยงสัตวซึ่งไมเขาหลักเกณฑ หากราษฎรตองการทํา
การเกษตรในพื้นที่ดังกลาวก็สามารถขอใหพิจารณาใหมได
10.๗ ผูรองรองทุกขขอความชวยเหลือตอศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยวา
เปนราษฎรอยูในหมูบานแหงหนึ่ง มีราษฎร จํานวน ๒๑ ครัวเรือน ไดรับความเดือดรอนจากการไมมี
ไฟฟ า และน้ํ าประปาใช ซึ่งราษฎรดังกล าวไดอยูอาศั ยมากว า ๒๐ ป และมี ทะเบียนบ านถูกตอง
กระทรวงมหาดไทย แจงใหจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวา ราษฎรทั้ง ๒๑ ครัวเรือน ไดกอสราง
ที่พักอาศัยบริเวณดังกลาว โดยเทศบาลตําบลพื้นที่ไดออกทะเบียนบานชั่วคราว ทําใหหนวยงานบริการ
ไมสามารถดําเนินการใหบริการไฟฟา ประปาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เวนแต
ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่
มีบานในทะเบียนบานชั่วคราวตั้งอยู กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๔๖ เปนมาตรการหนึ่งในการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และผูรองกับ
พวกเปนผูรุกล้ําที่สาธารณะและไมไดรับความยินยอมจากหนวยงานที่ครอบครองดูแลที่ดิ นดังกลาว
หนวยงานซึ่งมีหนาที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค จึงไมสามารถใหบริการตามขอรองเรียนได

11. ตัวอยางภารกิจทีน่ า สนใจของศูนยดาํ รงธรรม ตามประกาศ คสช.

การชวยเหลือผูย ากจน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน 2558 นางเมตตา โรจนประดิ ษ ฐ ขอพระราชทานความ
ชวยเหลือ เนื่องจากสามีปวยเปนโรคมะเร็งและปลูกบานอยูในที่ดินสาธารณะ ตอมาถูกขับไลใหออก
จากที่ดินไมสามารถหาที่อยูใหมได จึงไดรับความเดือดรอน ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยได
ประสานแจ งให ศูน ย ดํ า รงธรรมจั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามช ว ยเหลื อจาก
ภาคเอกชนภาคประชาชน และสวนราชการ ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล จนสามารถหาที่ดิน
และวัสดุอุปกรณ และกลุมชางภาคตะวันตกไดมากอสรางบานใหโดยไมคิดคาใชจายจนสามารถสราง
บ า นให น างเมตตาฯ จนสํ า เร็ จ และเมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2559 ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา หัวหนาสวนราชการหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูใหการสนับสนุน รวมเปนเกียรติ
ในพิ ธี มอบบ า นให กับ นางเมตตา โรจนประดิ ษฐ โดยจั ด สรรที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ข นาด 85 ตารางวา
ดําเนินการกอสรางบานโดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนเปน
อย า งดี และได ใ ช ชื่ อ ว า “บ า นรวมน้ํ า ใจ” บ า นเลขที่ 23/4 หมู ที่ 3 ตํ า บลสวนพริ ก อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับวัสดุอุปกรณที่เหลือจากการกอสรางบานรวม
น้ํ าใจให กับ นางเมตตาฯ ศู น ย ดํ ารงธรรมจั งหวั ด ฯ ร ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นาองค กรชุ ม ชน ได นํ าไป
ปรับปรุงซอมแซมบานใหกับนายปรีดา วรรณประเสริฐ บานขางเคียงที่มีสภาพผุพังมีเด็กและคนชรา
เปนผูพิการทางสายตาพักอาศัยอยูดวย จึงไดดําเนินการเปลี่ยนฝาบาน ทําพื้นบาน และเปลี่ยนบันได
กิจกรรมดังกลาวเปนการสนับสนุนสงเสริมใหเพื่อนบานชวยเหลือเอื้ออาทรตอกัน ทั้งนี้ นางเมตตาฯ
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จะตอบแทนสังคมโดยจะฝกสอนดานศิลปะใหแกเยาวชนและผูที่สนใจในชุมชนโดยไมคิดคาใชจายแต
อยางใด
จังหวัดนครสวรรค
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนครสวรรค รวมกับศูนยดํารงธรรมอําเภอตากฟา บูรณาการการ
ทํางานรวมกับสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลตากฟา ผูใหญบ านหมูที่ 6 ตําบลสุขสําราญ อําเภอ
ตากฟา และผูประกอบการพุขมิ้นรีสอรท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนางสุนิสาฯ ราษฎรในพื้นที่ตําบลสุข
สําราญ ปวยเปนโรคมะเร็งในชองปากและมีบุตรตองเลี้ยงดู 2 คน การชวยเหลือในเบื้องตน ไดมอบ
เงินชวยเหลือรวมเปนเงินจํานวน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในการดํารงชีพ
พรอมไดซื้ออุปกรณกอสรางเพื่อนําไปสรางบานใหกับครอบครัวดังกลาว
การแกไขปญหาความเดือดรอน
จังหวัดชัยภูมิ
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ รวมกับอําเภอบําเหน็จณรงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูมิ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ และองคการบริหารสวนตําบลบานตาล ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีราษฎร
รองเรียนวาฟารมสุกรสงกลิ่นและปลอยสุกรรองสงเสียงดังทําใหราษฎรในพื้นที่ไดรับความเดือดรอน
จึ งได แนะนํ าฟาร ม สุ กรปรั บ ปรุ งขั้ น ตอนการเลี้ ย งสุ ก รให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฟาร มสุ กรยิ น ดี ทํ าตาม
คําแนะนําผูรองพึงพอใจ
จังหวัดรอยเอ็ด
นายชยันต ศิริมาศ รองผูวาราชการจังหวัด รอยเอ็ด ผู อํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวั ด
ร อ ยเอ็ ด มอบหมายให เ จ า หน า ที่ ศู น ย ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด พร อ มด ว ยผู แ ทนสํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดรอยเอ็ด ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจังหาร ผูแทนอําเภอจังหาร และหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของ ลง
พื้นที่ตรวจสอบโรงงานรอยธานี ตั้งอยูที่ตําบลดงสิงห อําเภอจั งหาร จังหวัดรอยเอ็ด กรณีราษฎรใน
พื้นที่รองเรียนตอศูนยดํารง-ธรรมจังหวัดรอยเอ็ด วา ไดรับผลกระทบดานเสียงดังและกลิ่นเหม็นของ
โรงงานดั งกล าว ผลการตรวจสอบได ขอสรุ ป ว า ผู ป ระกอบการโรงงานฯ ตกลงว าจะปลู กต น ไม
โดยรอบบริเวณโรงงาน เพื่อแกไขปญหาในเรื่องของกลิ่นเหม็น กลุมผูรองมีความพึงพอใจในการแกไข
ปญหาตามแนวทางดังกลาว ตอมาวันที่ 14 มิถุนายน 2559 กลุมผูที่ไดรับผลกระทบจากโรงงานฯ
ไดเดินทางมาที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด และไดมอบมาลัยใหผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารง
ธรรม เพื่อขอบคุณเจาหนาที่ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดรอยเอ็ด ที่ไดดําเนินการแกไขปญหาใหกลุมผู
รองไดอยางรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ
จังหวัดสระบุรี
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสระบุรี รวมกับเจาหนาที่ทหารมณฑลทหารบก ที่ 18 จังหวัดสระบุรี
ศูนยดํารงธรรมอําเภอเสาไห กํานันตําบลงิ้วงาม ผูใหญบาน คณะสงฆ อําเภอเสาไห และชาวบาน
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ตําบลงิ้วงาม รวมแรงรวมใจกันลอกผักตบชวาบริเวณสะพานหนาวัดปากบาง ตําบลงิ้วงาม อําเภอเสา
ไห เพื่อใหน้ําไหลสะดวกในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายประชารัฐ
แจงเบาะแสการกระทําความผิด
จังหวัดศรีสะเกษ
ศู น ย ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ร ว มกั บ กองกํ า ลั ง รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยจั ง หวั ด ฯ
ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ปองกันจังหวัดศรีสะเกษ และฝายปกครองจังหวัด จับกุม กลุมผูลักลอบ
เลนการพนัน (โตะบอล) สามารถจับกุมผูกระทําความผิดได 20 ราย เงินสด 73,000 บาท และ
คอมพิวเตอร 2 เครื่อง ไดนําผูตองหาพรอมของกลางสงสถานีตํารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ดําเนินคดี
ตามกฎหมายตอไป
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รวมกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยประจําจังหวัดฯ
เขาจับกุมพระจารุวัศ เอกปยมงคล ขอหามียาเสพติด (ยาบา) จํานวน 50 เม็ด ไดนําตัวไปใหเจา
อาวาสทําการสึก และนําตัวสงใหสถานีตํารวจภูธรอุทุมพรพิสัย ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
จังหวัดสงขลา
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสงขลา รวมกับสถานีตํารวจภูธร จะนะ เขาตรวจคนในพื้นที่ หมูที่ 7
ตําบลนาหมอศรี และ หมูที่ 9 ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามขอรองเรียน สามารถ
จับยาบาไดจํานวน 3,000 เม็ด และดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูที่มีสวนเกี่ยวของตอไป
จังหวัดนครสวรรค
ศู น ย ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค ร ว มกั บ ฝ า ยปกครองปกครองจั ง หวั ด นครสวรรค
เจาหนาที่ทหาร และเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ วางแผนจับกุมการลักลอบเลนการพนันบริเวณหลังราน
เกมส รอบอุทยานสวรรค อําเภอเมืองฯ สามารถจับกุมผูตองหาได 64 ราย พรอมของกลางเปนเงิน
สดจํานวน 54,680 บาท จึงนําตัวผูตองหาสงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค
ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
จังหวัดศรีสะเกษ
ประชาชนในอําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ แจงเบาะแสตอศูนยดํารงอําเภอกันทร
ลักษ วา มีขบวนการปลอยเงินกูรายวันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดและมีพฤติกรรม
ทวงถามหนี้ไมเหมาะสม ศูนยดํารงธรรมฯ ไดมอบหมายชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว รวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่ตรวจสอบพรอมจับกุม ไดตัวนายสวงค สังฆวรรณ อายุ 30 ปอยูบานเลขที่ 85
หมูที่ 5 ตําบลวังหนา อําเภอศรีประจันทร จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนหนึ่งในขบวนการปลอยเงินกู
นอกระบบที่ผิดกฎหมาย จึงไดนําตัวสงใหพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรกันทรลักษณ เพื่อดํา
คดีตามกฎหมายตอไป
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จังหวัดสุรนิ ทร
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสุรินทร รวมกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดสุรินทร ไกล
เกลี่ยปญหาเงินกูนอกระบบระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ เนื่องจากเจาหนี้เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกวา
ที่กฎหมายกําหนด จึงไดอธิบายรายละเอียดการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายใหแกเจาหนี้
เขาใจ ผลการไกลเกลี่ย เจาหนี้ยินดีเปลี่ยนจากการเก็บดอกรายวันเปนดอกรายเดือนและลดเงินตนที่
เหลือใหกับลูกหนี้จาก 34,547 บาท เปน 20,000 บาท และใหจายเดือนละ 5,000 บาท จนกวา
จะชําระหมด ลูกหนี้มีความพึงพอใจและขอบคุณเจาหนาที่
จังหวัดชัยภูมิ
นางกองเหรียญ เติมทรัพย อยูบานเลขที่ 11 หมูที่ 2 ตําบลหนองไผ อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ รองเรียนขอความชวยเหลือตอศูนยดํารงธรรมจังหวัดฯ กรณี นางฐิติพรจุลอักษร อยู
บานเลขที่ 83 หมูที่ 2 อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวั ดชัยภูมิ ไดกูยืมเงินกับผูรองไป จํานวน 300,000
บาท ไดทวงถามหลายครั้งแตนางฐิติพรฯก็บายเบี่ยงไมยอมชําระหนี้มาโดยตลอด ศูนยดํารงธรรม
จังหวัดฯ จึงไดประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อใหความเปนธรรมกับทั้ง
สองฝาย ผลปรากฏวาทั้งสองฝายมีขอตกลงรวมกันโดยนางฐิติพรฯ ยินยอมชําระเงินใหกับนางกอง
เหรี ย ญฯ จํ านวน 183,834 บาท และยอดที่ เ หลื อ จะชํ าระให ค รบถ ว นในวั น พฤหั ส บดี ที่ 10
กันยายน 2558 ณ หองประชุมศูนยดํารงธรรมจังหวัดฯ ถาหากนางฐิติพรฯไมยอมชําระเงินตามวัน
เวลาที่สวนราชการกําหนดยินดีใหนางกองเหรียญฯ ฟองดําเนินคดีไดทันทีผูรองพึงพอใจจึงขอยุติ
เรื่อง
การแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดอํานาจเจริญ
ศูน ยดํ ารงธรรมจั งหวัด อํานาจเจริญ ไดรั บแจงจากประชาชน วา มี ผูนํ าไมพะยู งซุ กซ อน
บริเวณสระน้ําทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดเขาเดือยไก ตําบลบุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ ศูนยดํารงธรรมฯ รวมกับ กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอํานาจเจริญ ลง
พื้นที่ตรวจสอบ พบวามีการซุกซอนไมพะยูงจริงตามขอรองเรียน จึงทําการตรวจยึดได จํานวน ๗๕
ทอน และสงมอบใหเจาหนาที่ปาไมที่ ๑ จังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายกับผูที่มี
สวนเกี่ยวของตอไป
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนยดํารงธรรมอําเภอขุนหาญ รวมกับเจาหนาที่หนวยปองกันเขตรักษาพันธุ สัตวปาหวย
ศาลา อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พรอมดวยเจาหนาที่ตํารวจและทหาร ลงพื้นที่ตรวจยึดไม
พะยูง จํานวน 22 ทอน แตไมพบผูกระทําความผิด เจาหนาที่ไดรวบรวมของกลาง (ไมพะยูง) ไว ณ
หนวยปองกั นเขตรักษาพันธุสัตว ปาหวยศาลา เพื่อสืบ สวนหาผูกระทําความผิดมาดําเนินคดีตาม
กฎหมายตอไป
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จังหวัดอุดรธานี
นายวิมล สุระเสน นายอําเภอประจักษศิลปาคม ไดรับเรื่องรองเรียนจากราษฎรบา นดอน
กลาง ตํ าบลอุ มจาน อํ าเภอประจั กษ ศิล ปาคม ว าได รั บ ความเดื อดร อนสาเหตุ มาจากผู รั บ เหมา
โครงการขุดลอกหนองหานกุมภวาป ทําคันดินเพื่อเปนทางสําหรับวิ่งรถบรรทุกดินนําดินไปทิ้งทําให
น้ํ า ท ว มขั ง นาข า ว ได ชี้ แ จงและทํ า ความเข า ใจกั บ กลุ ม ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ น พร อ มประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่แกไขปญหาดังกลาวในทันที กลุมผูรองเรียนมีความพึงพอใจ
การแกไขปญหาทีด่ นิ /ทีพ่ ิพาททีด่ นิ
จังหวัดกระบี่
ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองกระบี่ รวมกับชุดปฏิบัติการประจําตําบลกระบี่นอย ลงพื้นที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงและไกลเกลี่ย ระหวางนายประสิทธิ บุญมณี (ผูรอง) กับ นายอําพล เขียวดํา
(ผูถูกรอง) กรณีนายอําพลฯ ปดกั้นเสนทางสาธารณะทําใหไมมีทางสัญจร ผลการไกลเกลี่ย ผูถูกรอง
ยินยอมเปดทางและอุทิศที่ดินของตนใหเปนทางสาธารณะ กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ 250 เมตร
คูกรณีทั้งสองฝายมีความพึงพอใจ
จังหวัดเพชรบูรณ
ศูนยดํารงธรรมอําเภอวิเชียรบุรี รวมกับชุดปฏิบัติการประจําตําบลบึงกระจับ และเจาหนาที่
ตํารวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและไกลเกลี่ยแกราษฎร หมูที่ 5 ตําบลบึงกระจับ อําเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ เกิดขอพิพาทที่ดินกรณี สรางรั้วกีดขวางเสนทางขนสงพืชไรทางการเกษตร ผล
การไกลเกลี่ยทั้งสองฝายสามารถตกลงกันไดและยินยอมใหขยับเสารั้ว คูกรณีทั้งสองฝายมีความพึง
พอใจและขอบคุณเจาหนาที่
ศูนยดํารงธรรมอําเภอวังโปง รวมกับเจาหนาที่ชุดมวลชน ป.30 คายพอขุนผาเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ กํานันตําบลวังหิน ผูใหญบานหมู 12 ตําบลวังหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและไกล
เกลี่ยขอพิพาทของราษฎรหมูที่ 12 ตําบลวังหิน กรณีการปดกั้นและขุดทางสาธารณะ ผลการไกล
เกลี่ยคูกรณีทั้งสองฝายตกลงกันได
จังหวัดเชียงราย
ศูนยดํารงธรรมอําเภอแมจัน รวมกับสํานักงานที่ดินจังหวั ดเชียงราย ไกลเกลี่ยกรณีผูรอง
รองเรียนวาถนนทางเขาที่นาถูกขุดลอกทําใหไมสามารถใชทางไดโดยสะดวก ผลการไกลเกลี่ยผูถูก
ร องยิ น ยอมปรั บ ถนนให อยู ในสภาพเดิ ม ทั้ งสองฝ ายตกลงกั น ได จึ งได ทํา บั น ทึ กข อตกลงไว เ ป น
หลักฐาน
การแกไขปญหาการคามนุษย
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 “ปฏิบัติการนาคราช” เจาหนาที่องคกรตอตานการคามนุษย
(NVADER) ไดรองเรียนผานศูนยดํารงธรรมกรมการปกครอง ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย รวมกับพนักงานฝายปกครองจังหวัดบึงกาฬ เขาทําการตรวจสอบและจับกุมราน
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คาราโอเกะในพื้นทีอ่ ําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 2 ราน พบหญิงบริการทั้งหมด 13 คน
มีการลักลอบนําหญิงสัญชาติลาวอายุต่ํากวา 18 ป มาคาประเวณี จํานวน 5 คน อันเปนความผิดฐาน
คามนุษย โดยไดจับกุมเจาของหรือผูดูแลราน จํานวน 2 คน สงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพร
เจริญ เพือ่ ดําเนินคดีตามกฎหมาย และขอใหจังหวัดบึงกาฬดําเนินการ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๒ สั่งการปดสถานที่ที่มีการกระทําความผิดตอไป
วันที่ 2๕ มีนาคม 25๕9 “ปฏิบัติการนาคบาศ” เจาหนาที่องคกรตอตานการคามนุษย
(NVADER) ไดรองเรียนผานศูนยดํารงธรรมกรมการปกครอง ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย จึงรวมกับพนักงานฝายปกครองจังหวัดนครพนมเขาทําการตรวจสอบและจับกุม
รานคาราโอเกะในพื้นที่อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 1 ราน คือ รานตนน้ํา คารา
โอเกะ พบหญิ ง บริ ก ารทั้ ง หมด 8 คน มี การลั กลอบนํ า หญิ ง สั ญชาติ ล าวอายุ ต่ํ า กว า 18 ป มา
คาประเวณี และบังคับใชแรงงาน จํานวน 8 คน อันเปนความผิดฐานคามนุษย โดยไดจับกุมเจาของ
หรือผูดูแลราน จํานวน 1 คน สงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองนครพนม เพื่อดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และขอใหจังหวัดนครพนมดําเนินการ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๐๒ สั่งการปดสถานที่ที่มีการกระทําความผิดตอไป
วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2559 “ปฏิ บั ติ ก ารสิ ง ขร” เจ า หน า ที่ อ งค ก รต อ ต า นการค า มนุ ษ ย
(NVADER) ไดรองเรียนผานศูนยดํารง-ธรรมกรมการปกครอง ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พนักงานฝายปกครองจึงสนธิกําลังกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เขาทําการตรวจสอบ
และจับกุมรานนาตารีเอ็นเตอรเทนเมนท อาบอบนวด ตั้งอยูเลขที่ 197/17-20 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุงเทพมหานคร พบหญิ งบริการแอบแฝงค าประเวณี ทั้ งหมดจํานวน
121 คน มีการลักลอบนําหญิงอายุต่ํากวา 18 ป มาคาประเวณี จํานวน 15 คน แยกเปนสัญชาติ
เมียนมา 12 คน สัญชาติไทย 2 คน และคนพื้นที่ สูง 1 คน ซึ่งเขาขายเปนผู เสียหายจากการค า
มนุษย ไดจับกุมเจาของหรือผูดูแลราน จํานวน 5 คน และรองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับเจาของ
หรือผูดูแลราน จํานวน 2 คนพรอมสงมอบของกลางตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลหวย
ขวาง เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย

หนา 44

เอกสารอางอิง
กมล อดุลพันธ และคณะ. ๒๕๒๑. การบริหารรัฐกิจเบื้องตน. มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
กุลภา วัฒนวิสุทธิ์ ผูบรรยาย. ๒๕๓๗. การบริหารเวลาบริหารชีวิต. (แถบเสียง).กรุงเทพฯ: ไลบรารี่.
คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ สํานักงาน ก.พ. . ๒๕๔๑.
คูมือสําหรับเจาหนาที่ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ. บริษัท กราฟฟคฟอรแมท (ไทยแลนด) จํากัด.
จีระพันธุ พูลพัฒน. ๒๕๓๓. การควบคุมความเครียดดวยการบริหารเวลา. วารสารโมเดอรนออฟฟศ.
ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ. 2543. การปกครองที่ดี (Good Governance). กรุงเทพฯ: บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ๒๕๔๐. คูมือการรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข และคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกขภูมิภาค. กรุงเทพฯ: บริษัท สํานักพิมพวิญูชน จํากัด.
ชัชวาล อยูคงศักดิ์. ๒๕๓๘. คูมือการบริหารเวลา. วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน
ติน ปรัชญพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท, ๒๕๓๗. การใชเวลาของนักบริหารในราชการพลเรือน.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นพพงษ บุญจิตราดุลย. ๒๕๒๒. หลักการบริหารการศึกษาทั่วไป. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (๒๕๔๖) (กันยายน-ตุลาคม). ธรรมาภิบาลในสังคมไทย: กลไกเสริมสรางการพัฒนา
อยางยั่งยืน. วารสารเศรษฐกิจและสังคม.
พนัส หันนาดินทร. ๒๕๑๓. หลักการบริหารโรงเรียน. (พิมพครั้งที่ ๓). วัฒนาพานิช.
ภิญโญ สาธร. ๒๕๑๙. หลักบริหารการศึกษา. (พิมพครั้งที่ ๓) วัฒนาพานิช.
ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๖. พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส
พับลิเคชั่นส.
วิจิตร ศรีสอาน และคณะ. ๒๕๒๓. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา เลม ๑.
อมรินทรการพิมพ.
ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย. ๒๕๕8. คูมือการดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน.
สุภรณ ศรีพหล และคณะ. ๒๕๒๓. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา เลม ๒.
อมรินทรการพิมพ.
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. ๒๕๔๔. สคบ. กับการคุมครองผูบริโภค. (พิมพครั้งที่ ๓).
กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จํากัด
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป. ๒๕๕๒. คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข.
เอกชัย กี่สุขพันธ. ๒๕๓๘. การบริหาร ทักษะและการปฏิบัติ. (พิมพครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
อุกฤษ มงคลนาวิน และคณะ. ๒๕๔๐. ปญหากฎหมายสําหรับประชาชนเกี่ยวกับการรองทุกข. กรุงเทพฯ:
เอส แอนด พี พริ้นท
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ภาคผนวก

หนา 1

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒
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คําสั่ง แนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
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หนา 39

แบบรายงาน
การดําเนินการตามโครงการ “ศูนยดํารงธรรม นําสุข แกทุกข ๒๔ ชั่วโมง” ในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๘
ประจําวันที่............เดือน..........พ.ศ. ..................
ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ....................................................
๑. การรายงานผล
กิจกรรม
๑. การจัดศูนยบริการรวม (One Stop Service) ใน
เวลาราชการ ระหวาง วันที ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
รับบริการรวมจํานวน ...............คน

๒. การจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน Call Center
๒๔ ชั่วโมง ระหวาง คืนวันที ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถึงเชาวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

ผลการดําเนินการ
๑.๑ รับบริการทางทะเบียนและบัตร จํานวน......คน
๑.๒ บริการทางทะเบียนรถยนต จํานวน ........คน
๑.๓ บริการรับชําระคาไฟฟา จํานวน ..........คน
๑.๔ บริการรับชําระคาน้ําประปา จํานวน .........คน
๑.๕ รับแจงไฟฟาขัดของ จํานวน ...........คน
๑.๖ รับแจงน้ําประปาขัดของ จํานวน ..........คน
๑.๗ รับบริการอื่นๆ จํานวน ...........คน
รวมผูมารับบริการ จํานวน..................คน
๒.๑ ประเภทงานบริการ
๑. รับเรื่องรองเรียน-รองทุกข จํานวน.........เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ........เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน.............เรื่อง
๒. บริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop
Service) จํานวน ..........เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ........เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน.............เรื่อง
๓. บริการรับเรื่อง-สงตอ จํานวน .......เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ........เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน.............เรื่อง
๔. บริการขอมูลขาวสาร/ใหคําปรึกษา
จํานวน ..............เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ........เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน.............เรื่อง
๕. รับขอเสนอความตองการและขอเสนอแนะของ
ประชาชน จํานวน ................เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ........เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน.............เรื่อง
/๖. การปฏิบัติ...
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-๒กิจกรรม

ผลการดําเนินการ
๖. การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายสํ า คั ญ เร ง ด ว นของ
รัฐบาล/หัวหนา คสช. จํานวน ............เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ........เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน.............เรื่อง
๗. รั บ แจ ง เบาะแส/รั บ แจ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น /จั ด ชุ ด
ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service)
จํานวน ...............เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ........เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน.............เรื่อง
๒. การใหบริการขอมูลประชาชน/นักทองเที่ยว
ผูรับบริการ จํานวน ...........คน

๒. ปญหา/อุปสรรค
................................................................................................................................................ ....................
....................................................................................................................................................................
๓. การดําเนินงานของจังหวัด
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
๔. ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
(ลงชื่อ)
(
ตําแหนง

ผูรายงาน
)

หมายเหตุ : ๑. ใหรายงานภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. และสิ้นสุดการรายงาน ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๒. รวบรวมผลการดําเนินงานตลอดหวงระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ –
๕ มกราคม ๒๕๕๘) พรอมภาพถายกิจกรรมลงบนแผน CD รายงานภายในวันศุกรที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
๓. รายงานทางโทรสาร. ๐๒๒๒๑ ๒๘๙๓ มท. ๕๐๔๕๕
หรือทาง E-mail : moi1567@hotmail.com
หนา 41

หนา 42

หนา 43

(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๘๖๗

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๐๒๐๕.๓/ว ๖๘๗

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

พระมหากรุ ณาต่างๆ โดยให้จงั หวัดรายงา
๑๕ วัน
ายงานผล
ความก้าวหน้าของการดําเนิ นงานโครงการพร้ อมภาพถ่ ายให้สํานักราชเลขาธิ การทราบทุ กไตรมาส (๓ เดื อน)
รได้เชิ ญ
๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ทําเนียบองคมนตรี โดยผลประชุมสรุ ปได้วา่
๑.
าชทานจากสํานักราชเลขาธิ การ ให้จงั หวัด
๒
ส่ วนรวม แล้วรายงานผลให้สํานักราชเลขาธิ การทราบภายใน ๑๕ วัน ในส่ วนของรายละเอียดสํานักงาน กปร. จะ
/2. ใหจังหวัดเปนผู...

หนา 44

-2๒.
บทุกไตร
มาส (๓ เดือน)

ขอแสดงความนับถือ
สมพร ใช้บางยาง
(นายสมพร ใช้บางยาง)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
ข์
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓
โทรสาร. ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘
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(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๐๑๑

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒

อําเภอ
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑.
๒.
๓.

๐๒๑๙/ว๓๔๙
๐๓๐๗.๒/ว๒๒๖๙๖

๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
รวงมหาดไทย

๑.
๒. แบบสอบถามการดําเนินงานแก้ไขข้อร้องทุกข์/ร้องเรี ยน จํานวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานผลการดําเนินการ จํานวน ๑ ชุด

๑ ชุด

ทุกข์/ร้องเรี ยนของศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดและศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดให้ความสําคัญใน
นจังหวัดรับผิดชอบงานศูนย์ดาํ รงธรรม

อให้ผรู ้ ้องได้คลายความทุกข์อย่างรวดเร็ วโดยไม่ยึดติด
๑ และ ๒
๙ ข้อ โดยนโยบายข้อ ๙ การให้บริ การประชาชน กล
ยุทธ์ ๙.๒
๙ บรรลุ

/1. ศูนยดํารงธรรมจังหวัด...
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๑. ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัด
๑.๑

-2-

๑.๒
ยไม่จาํ เป็ นต้องนําเสนอให้
๑.๓

๑.๔
๑๕๖๗
ด่วน

๑

๑๕๖๗

๑.๕ ให้ ใ ช้ร ะบบ E-Inspection
ร้องเรี ยน ผ่านระบบ Intranet

๑.๖
องทุกข์/ร้องเรี ยนของประชาชน พิจารณาตัดสิ นใจ
เสร็ จภายใน ๓๐
ฯ ประกอบด้วยรองผูว้ ่

๑๕ วัน ไม่เกิน ๒

๑
๒๕ ของทุกเดือน

๑.๗
๒. ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอ
ตามนโยบายข้อ ๙ กลยุทธ์ ๙.๒ ได้กาํ หนดแผนงาน/โครงการ ให้อาํ เภอนําไปปฏิ บตั ิโดยมี

/รองทุกข/รองเรียน ...
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-๓คณะทํางานตรวจสอบ ติดตาม เร่ งรัดระดับอําเภอ สื บสวนสอบสวนและประสานความร่ วมมือกับหน่วยงาน
๓
๒.๑
ทุ กข์ การบริ หารจัดเก็ บและการใช้ข ้อมู ล การเปิ ดเผยข้อมู ลและการปรั บปรุ งข้อมู ลให้ เป็ น
ปั จจุบนั ฯลฯ ให้อาํ เภอนําไปปฏิบตั ิให้เกิดผลสําเร็ จเป็ นรู ปธรรมและรายงานผลการดําเนิ นงานให้จงั หวัดทราบ
ทุกเดือน
๒.๒ ให้อาํ เภอรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายข้อ ๙ กลยุทธ์ ๙.๒ ตามแบบรายงานส่ งให้จงั หวัด
๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
๓.
ความร่
โดยสร้างความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน
๔.
๑๕๖๗
โทรศัพท์ประจําศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดและศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอ โทรศัพท์ประจําตําแหน่งของผูว้ า่ ราชการ
าจวนผูว้ ่าราชการ
๑๐๑ เป็ นต้น
๒๕

๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

วิชยั ศรี ขวัญ
(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
าวร้องทุกข์
โทร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ (มท) ๕๐๔๕๗/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖
หนา 48

(สําเนา)
มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๓๙๘

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑.
๒.หนังสื อกระทรวงมหาดไ

๐๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๘
๐๒๐๕.๓/ว ๑๘๖๒

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

จังหวัดทราบและ
กระทรวงมหาดไทยขอเรี ยนว่า การพัฒนาการให้บริ การประชาชนเป็ นนโยบายเร่ งด่วนของ
๙.๒

ตรวจสอบข้อเท็จจริ งยังมิได้ปฏิ บตั ิตามแนวท
๑. การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ งให้กระทรวงมหาดไทยทราบหรื อพิจารณาให้

๒.
แปลงตําแหน่ งก็ให้
ประกอบการประเมิ นบุ คคลด้วย
/ ๓. ให้จงั หวัด...
หนา 49

-๒๓. ให้จงั หวัดรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ให้ส่ วนราชการและหรื อผูร้ ้ องทราบ
๔. กระทรวงมหาดไทยจะนําแนวทางปฏิบตั ิในการติดตามและกํากับดูแลการปฏิบตั ิราชการ
๑
ทุกเขตตรวจราชการติ

ขอแสดงความนับถือ
สมพร ใช้บางยาง
(นายสมพร ใช้บางยาง)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๔
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘ มท ๕๐๒๖๔
“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”

หนา 50

หนา 51

หนา 52

หนา 53

หนา 54

(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๑๙๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
องทุกข์

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๐๒๐๕.๓/ว ๓

๔ มกราคม ๒๕๔๙
บัติ โ ดยเคร่ ง ครั ด และหากข้า ราชการหรื อ

หรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ เป็ นเหตุ ใ ห้ร าชการเลี ย หายให้มี ก ารดํา เนิ น การทางวิน ัย ต่อ ไป ความละเอี ย ดตาม

ะชาชน

๑.

๒๒ ธัน วาคม

๒๕๔๑

ดําเนิ นการตามเห็ นสมควรต่ อไป
/2. กรณีเปนเรื่อง ...
หนา 55

๒.

-2-

ข้อเท็จจริ งทราบว่า ฝ่ ายบริ หารไม่สามารถมี อาํ นาจเข้าไปก้าวล่ วงใดๆได้
ม

ให้รายงานข้อเท็จจริ งให้ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจทราบและพิจารณ
๓.
มีเขตอํา
สํานักงานคณะกรรมการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ฯลฯ ให้ความช่ วยเหลื อตามควรแก่กรณี หากเป็ นกรณี
ความร้ อ งทุก ข์ก ล่า วโทษต่อ พนัก งานสอบสวนก็ใ ห้ป ระสานงานกับ พนัก งานสอบสวนหรื อ ต้น สัง กัด
ให้คาํ แนะนําช่ วยเหลื อตามควรแก่กรณี ต่อไป และบันทึกรายงานข้อเท็จจริ งให้ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจทราบ
๔.
ห้ผูร้ ้ องเรี ยนทราบโดยตรง (ถ้ามี)

ความเดื อ ดร้ อ นความเสี ย หายหรื อ ยุติข ้
๕.

๖. กรณี ผูร้ ้ องเรี ย นได้รับ การแก้ไ ขความเดื อดร้ อนเสี ย หายหรื อความไม่เป็ นธรรมตามควรแก่
กรณี แล้
องพิจ ารณาด้ว ยความละเอีย ด รอบคอบและ
/7.กรณีเรื่องราวรองทุกข ...
หนา 56

-3-

๗.

กสารบบ
๘.
ามกําหนด อย่าให้เกิดความเสี ยหายจากการเกิ ดอายุความ

๙.

และในขณะเดียวกันเจ้
แก่ ก รณี หากพบว่ า ความบกพร่ อ งเกิ ด จากผู ้บ ัง คับ บัญ ชาผู ้มี อ ํา นาจขาดการเอาใจใส่ ดู แ ล แก้ไ ขปั ญ หา
หรื อปล่อยปละละเลยจะต้องร่ วมรับผิดเป็ นบุคคลแรก
จึ
ขอแสดงความนับถือ
มานิต วัฒนเสน
(นายมานิต วัฒนเสน)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๘
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘ มท ๕๐๒๖๔
“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
หนา 57

(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๓๑๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

การ
เรี ยน ปลัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม และหัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๐๒๐๕.๓/ว ๓
๑. สําเนาหนัง
๒.
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๔ มกราคม ๒๕๔๙
๐๒๐๕.๓/ว ๓

๔ มกราคม ๒๕๔๙
๐๑๐๑/๖๐๐๑

การกระทําผิดก

ตนร้องเรี ย
ให้ผรู ้ ้องต้องได้รับภัยหรื อความไม่ชอบธรรม
ไม่

ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พงศ์โพยม วาศภูติ
(นายพงศ์โพยม วาศภูติ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๔
หนา 58

(สําเนา)

ศูนย์ ดาํ รงธรรม มท.

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๘๖๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
ารตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๐๒๐๕.๓/ว ๓๐๓๒

๘ กันยายน ๒๕๔๗
ดทุ กจังหวัดถื อปฏิ บตั ิ

างจังหวัด รายงานผลการตรวจสอบ

บกรม

ขอแสดงความนับถือ
สุ รพล กาญจนะจิตรา
(นายสุ รพล กาญจนะจิตรา)
หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๘
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘ มท ๕๐๒๖๔

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
(สําเนา)
หนา 59

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวง โทร.(มท) ๕๐๙๙๑-๕
มท ๐๒๑๙/ว ๗๗๐
๖ มีนาคม ๒๕๕๐
แนวทางการดําเนินการแก้ไขปั ญหาการร้องทุกข์ / ร้องเรี ยน
เรียน ผูบ้ ริ หาร ส่ วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
ด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเห็ น ชอบตามข้ อ เสนอของหั ว หน้ า ผู ้ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
สายงานด้านปกครอง

ตลอดเวลา นํา ระบบ E-inspection และเทคโนโลยีส ารสนเทศมา
ร้ องเรี ยน (Database
ทราบบทบาทและผลการดํา เนิ นการ และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หัวหน้าผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยปฏิ บตั ิราชการแทนปลัดกระทรวงมห

พงศ์โพยม วาศภูติ
(นายพงศ์โพยม วาศภูติ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนา 60

(สําเนา)

มท ๐๒๑๙/ว ๓๔๙

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑.
๒. หนังสื อ

ร่ มเย็นเป็ นสุ

๐๒๐๕.๓/ว ๒๙๐๔๐
๓๐ สิ งหาคม ๒๕๔๗
๐๒๑๙/ว ๐๑
๑ มกราคม ๒๕๔๗

“ ศูนย์ดาํ รงธรรม”

อย่า งกว้า งขวาง รวมถึ
จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล ในการบริ หารราชการแผ่นดิ น ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
เป็
๑.
จังหวัดรับผิดชอบงานศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัด และให้รองผูว้ า่ ราชการจั
เป็ นผูร้ ับผิดชอบกํากับ ดูแล ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดอย่างชัดเจนและอย่างเป็ นระบบครบวงจร
๒.
ร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ยน ไม่ ว่ า จะผ่ า นทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องจัง หวัด เช่ น เว็ บ ไซต์ ข องจัง หวัด ของ
กระทรวงมหาดไทย ( www.mahadthai.com
ร้ องทุกข์ / ร้ องเรี ยน ผ่านระบบ Call Center หมายเ
รับผิดชอบ ดูแล รักษาระบบให้ใช้การได้ตลอดเวลา และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตลอดจนให้มีการอบรม พัฒนา
/ ๓ ให้ศูนย์ดาํ รงธรรม...
หนา 61

-๒๓.
ฐานข้อมู

Database) และระบบ E-inspection

ตอบสนองการแก้ไขปั ญหาการร้องเรี ยนของประชาชนได้
๔.
นุ นใน

กระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดําเนิ นงานของศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
อารี ย ์ วงศ์อารยะ
(นายอารี ย ์ วงศ์อารยะ)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
ศูนย์ดาํ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๕ , ๕๐๙๙๔
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘

หนา 62

(สําเนา)

มท ๐๒๑๙/ว ๑๖๘๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๒ มิถุนายน ๒๕๔๙

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑.หนังสื อกระทรว
๒.

๐๒๑๙/ว ๐๑
๑ มกราคม ๒๕๔๗
๐๒๑๙/ว ๒๒๙๓
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

4

๑.
๑ แผ่น
๒. คู่มือ
๓. แบบรายงานผลการดําเนินงาน (แบบ ศดธ. ๐๑/๒) จํานวน ๑ แผ่น

๑ เล่ม

Database
เ
ของศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัด และแจ้งอําเภอ/
๕

๒๐ ประเด็นปั ญหา เป็ น ๖ กลุ่มเ

๓๐
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
ศูนย์ดาํ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๕ , มท ๕๐๙๙๑-๕
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘ ,มท ๕๐๒๖๔

ขอแสดงความนับถือ
สุ จริ ต ปั จฉิ มนันท์
(นายสุ จริ ต ปั จฉิ มนันท์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนา 63

(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๖๘๗

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

เ
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑.
๒.หนังสื อกระทร

๐๒๐๕.๓/ว ๓๒๓๖
๐๒๐๕.๓/ว ๒๑๙๓

๒๘ กันยายน ๒๕๔๗
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ป

๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ ณ สํานักราชเลขาธิ การ
โดยมีผลการประชุมสรุ ปได้วา่
๑.
สํานักราชเลข
ได้รับ ความเดื อดร้ อนจริ ง ไม่ ไ ด้มี
ผลประโยชน์แอบแฝง
๒.

๑๕

๓.
พระราชดําริ และรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนิ นงานโครงการพร้อมภาพถ่ายไปยังสํานักราชเลขาธิ การ
ทุกไตรมาส (๓ เดือน) จนกว่าโครงการจะเสร็ จสมบรู ณ์ โดยสํานักราชเลขาธิ การจะรวบรวมบัญ

หนา 64

-๒-

ราชการถือเป็ นหลักการว่า การขอพระราชทานความเป็ นธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชานุ เคราะห์
ส่ วนราชการใดไม่สามารถดําเนิ นการภายในกําหนดได้ ให้แจ้งอุปสรรค ข้อขัดข้องให้สํานักราชเลขาธิ การ
ทราบภายในกําหนดด้วย
ขอแสดงความนับถือ
สุ รพล กาญจนะจิตรา
(นายสุ รพล กาญจนะจิตรา)
หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. / โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๒๘๙๓ (มท) ๕๐๔๕๔

หนา 65

(สําเนา)

มท ๐๒๑๙/ว ๓๔๙

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
อยู่ระหว่างดําเนินการของจังหวัด

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑.

๐๒๑๙/ว ๒๒๙๓

๒.

๐๒๑๙/ว ๔

๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

หน้าบ้านพักผูว้ ่าราชการจังหวัด และหน้าบ้านพิษณุ โลก จําแนกตามรายจังหวัด
แก้ไขปั ญหาผ่านตูน้ ายกฯ ทักษิณ รับ
ได้นาํ ผลการดําเนิ นการของจังหวัดต่างๆประมวลผลในภาพรวมนํากราบเรี ยนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
ปัจจุบนั เป็ นระยะเวลา ๑ ปี ๗
๒๒,๐๕๗
๑๔,๓๓๙
๖๕
๗,๕๓๘
ละ ๓๕

จนถึง

ละสามารถอํานวย

๑. แยกแยะและตรวจสอบ

๒.
ทราบโดยเร็ วในทันที
๓.

กรณี เ

กรณี

ราชการในส่ วนกลาง
/สนับสนุน...
หนา 66

-๒ต่อไป

๔.

แก้ไขปั ญหาการร้องเรี ยนของประชาชนได้
๕. เป้าหมายการดําเนิ นการ ให้จงั หวัดเร่ งแก้
ร้อยละ ๑๐

๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ โดย

๕.๑
๑๐
ขอให้เร่ งดําเนิ นการให้ลดลงหรื อรักษาระดับคุณภาพในการทํางานให้อยูใ่ นเป้ าหมาย
๕.๒
๑๐

งหมด

- ภายในเดือนเมษายน ๒๕๔๙ ร้อยละ ๒๕
- ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ ร้อยละ ๑๕
- ภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ร้อยละ ๑๐
การบําบัดทุกข์

ปฏิ บตั ิราชการเช่ นเดี ยวกับงานนโยบายสําคัญ เช่ น การดู แลรั กษาต้นไม้ การบริ หารงบประมาณ การแก้ไขปั ญหา
ความยากจน ปั ญหายาเส

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
ศูนย์ดาํ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๕, ๕๐๙๙๔
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๘๓๘

ขอแสดงความนับถือ
สุ จริ ต ปั จฉิ มนันท์
(นายสุ จริ ต ปั จฉิ มนันท์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนา 67

(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๔ มกราคม ๒๕๔๙

เรี ยน ปลัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม
และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

รี
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
๑)
ระบุหลักฐาน กรณี แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
๒) ส่ งสําเนาเ
๓)
๑๕ วัน โดยหากปรากฏว่า มีความจริ ง
อันเป็ นกรณี ความผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ดาํ เนิ นคดีอาญา และถ้าปรากฏมีมูลความจริ งเป็ นกรณี ความผิดทาง
พ.ศ. ๒๕๓๕
๔) ให้ มี ก ารคุ ้ม ครอง
บคดีหรื อทําให้

/ จึงเรี ยนมา...

หนา 68

-๒-

เป็ นไปตามหลักเกณ
เหตุให้ราชการเสี ยหายให้มีการดําเนินการทางวินยั ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สุ จริ ต ปั จฉิ มนันท์
(นายสุ จริ ต ปั จฉิ มนันท์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. /โทรสาร ๐ ๒๒๑ ๑๑๓๓ (มท) ๕๐๔๕๘

หนา 69

(สําเนา)

นร ๐๑๐๔.๓๓/ว ๖๘๑๒

สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

เรี ยน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฐมนตรี

๐๒๐๖/ว ๒๑๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

และเอกสารประกอบ จํานวน ๗ แผ่น
ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ป ระจํา สํา นัก นายกรั ฐมนตรี

มนตรี นําเรี ยนรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ต่อไป
๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๘ เลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ไ ด้เชิ ญรองเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี
ฝ่ ายการเมื อง (พลโท ปรี ช า วรรณรั ตน์) ปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี ผูอ้ าํ นวยการศูนย์บริ การประชาชน และ

และแจ้ง

คําร้
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ รายละเอียด
/๑

หนา 70

-๒๑.
๒.
๓.
๑๕ วัน โดยหาก
ปรากฏว่า มี ความจริ งอันเป็ นกรณี ค วามผิดกฎหมายบ้า นเมื องให้ดาํ เนิ นคดี อาญา และถ้า ปรากฏมี มูล ความ
ระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
๔.

๔.๑
๔.๒
เห็

ประส
๔.๓
ดําเนิ นการต่อไปได้
๔.๔
เห็ นควรส่ ง

/

หนา 71

-๓-

ทางวินยั

ขอแสดงความนับถือ
รองพล เจริ ญพันธุ์
(นายรองพล เจริ ญพันธุ์)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์บริ การประชาชน E-mail : psc@opm.go.th
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๙๔-๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑-๔๓๕๘

หนา 72

(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๑๙๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เรี ยน ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้า

๐๒๐๕.๓/ว ๓๒๓๖
๒๘ กันยายน ๒๕๔๗
๐๐๐๕.๑/๙๑๘๓
๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ จํานวน ๑ แผ่น
๓๐ ธันวาคม

๒๕๔๐
สรุ ปได้ว่า ให้ส่วนราชการถือเป็ นหลักการว่า ในการขอพระราชทานความเป็ นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมรา

และ

๑. ผูท้ ูลเกล้าถวายฎีกา เป็ นผูส้ มควรจะได้รับความช่วยเหลือหรื อไม่ เช่น เป็ นผูไ้ ด้รับความเดือดร้อนจริ ง ไม่
๒. จังหวั

ขอแสดงความนับถือ
ชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. / โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ (มท) ๕๐๔๕๔

หนา 73

(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๓๗๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินยั
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด
๑. สําเนาหนังสื อสํานักเลขาธิ ก
๒.

๐๒๐๖/ว ๒๑๘
๐๒๐๕/ว ๓๑

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย จึ งขอซักซ้อมแน

๑.

ให้ถือเป็ นความลับทางราชการ

๒.
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวโทษทําการสื บสวนทางลับว่ามีมูลความจริ งมากน้อยเพียงใดหรื อไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี

/ ๓. ให้ผบู ้ งั คับ...

หนา 74

-๒๓.
เวลาอันสมควร
๔. ถ้าปรากฏว่า มีความจริ งอันเป็ นกรณี ความผิดทางกฎหมายบ้านเมืองให้ดาํ เนิ นคดี ทางอาญา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
๕.

๖.
งานต้องรับผิดชดใช้
พ.ศ. ๒๕๓๙
แก่ขา้ ราชการผูใ้ ห้ข ้
๒.

ขอแสดงความนับถือ
ชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. / โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓

หนา 75

(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๒๓๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๒๘ กันยายน ๒๕๔๗

เคราะห์
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
และหัวหน้าส่ วนราชการ/หน่วยงาน ในสังกัด สป.
๑.
๐๒๐๗/ว ๗
๘ มกราคม ๒๕๔๑
๒.
๐๕๐๗/ว ๑๘๑
๑๐ กันยายน ๒๕๔๗
๓๐ ธันวาคม
๒๕๔๐
ขอพระราชทานพระบรมราชานุ เคราะห์ โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้วา่ ให้ส่วนราชการถือเป็ นหลักการว่าการขอ
ดําเนินการหรื อหาข้อยุติใ

ธรรมและการขอพร
๒๕๔๖ จึงให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑.
พระบรมราชานุ เคราะห์จากสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ขอให้ส่วนราชการพิจารณาเสนอข้อมูลหรื อข้อคิดเห็ น
กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ทราบภายในกําหนด ๑๕
๓๘ แห่ งพระราชกฤษฎีกาว่า
๒๕๔๖
๒.
เสนอข้อมูลหรื อ
๑.
ก
๑)การขอพระราชทานความเป็ นธรรมหรื อการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ดงั กล่าว จัดเป็ นงาน
แต่มีอุปสรรค

หนา 76

-2อุปสรรคข้อขัดข้องอย่างไร จะดําเนินการแล้วเสร็ จภายในกําหนดเวลาใด หรื อ
๒)การขอพระราชทานความเป็ นธรรม หรื อการขอพระราชทานพระบรมราชานุ เคราะห์ดงั กล่าว เป็ น

๓)
โดยจะต้องดําเนิ นการภายในกําหนด ๑๕
นับตามมาตรา ๓๘
๓.
๒. แล้

๒๕๔๖

๓๐ วัน จนกว่าจะ
ดํา
๔.
๑
๕.

ด ขอให้แจ้งอุ ปสรรคข้อขัดข้องให้สํานักเลขาธิ การ

กพร. พิ จารณากําหนดระยะเวลาให้ แก่ ส่ วนราชการรั บไปปฏิ บ ัติตามนัยมาตรา ๓๗ แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกา
๒๕๔๖
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ตอ้ งรอนานเกินควร
ขอแสดงความนับถือ
ชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. / โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ (มท) ๕๐๔๕๔

หนา 77

(สําเนา)

นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๘

สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
๑๗ กันยายน ๒๕๔๗

บัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่ งครัด
เรี ยน เลขาธิ การคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ด้วย พลตํารวจเอก วุฑฒิ ชยั ศรี รัตนวุฑฒิ ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้
๓๐

๙๓

นายกรั ฐมนตรี ได้

ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่ งครัดด้วย
๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ รับทราบและเห็นชอบให้กาํ ชับส่ วนราชการ
ต่างๆ ปฏิ บตั ิตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒

ขอแสดงความนับถือ

เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
สํานักบริ หารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒-๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

หนา 78

(สําเนา)

ด่ วนมาก

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๓๐๓๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๘ กันยายน ๒๕๔๗

เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๐๒๐๕.๓/ว ๒๙๐๔

๓๐ สิ งหาคม ๒๕๔๗

ารณาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า วแล้ ว จึ ง ให้
๑.
หลายหน่ วยงาน/จัง หวั

ข้ อ เสนอให้ ป ฏิ บั ติ ให้ ห น่ ว ยงาน/จัง หวัด เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาไปยัง
๒.
ส่ วนราชการ/จังหวัด ไม่รายงานผลการดําเนินงานตามกําหนดเวลา
ข้ อเสนอให้ ปฏิบัติ ให้ส่วนราชการ/จังหวัด เร่ งรัดดําเนิ นการ หากไม่แล้วเสร็ จภายในกําหนด
ขอให้รายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
๓. กรณีการเตือนให้ รายงานผลการดําเนินงาน
บางส่ วนราชการ/จัง หวัด ไม่ ส นใจกับ การเตื อนให้รายงานผลการดําเนิ นการ
(บางจังหวัดเตือนถึง ๖
/ ข้อเสนอ...

หนา 79

-๒ข้ อเสนอให้ ปฏิบัติ

ทราบ
และได้มีการแจ้งเตือนถึ ง ๓
ร้องทุกข์/ร้องเรี ยน ตามควรแก่กรณี ดว้ ย
ภาร
ของนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชิ นวัตร) และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล)
คณะกลุ่มปฏิบตั ิงาน (Taskforce

ขอแสดงความนับถือ
ชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. / โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓

หนา 80

(สําเนา)
ด่ วนมาก
มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๙๐๔

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๓๐ สิ งหาคม ๒๕๔๗

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ร้องเรี ยนจากกระ
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานผูต้ รวจการแผ่น ดิ น
รัฐสภา สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ฯลฯ
ทุกข์/ร้องเรี ยน มีจาํ นวนมาก ขณะเดียวกันอัตรากําลัง

๑.

๒.
รี ย นของจัง หวัดมี ป ริ ม าณมากและมี

ปฏิ บตั ิงานในลักษณะกลุ่ มปฏิ บตั ิ (Taskforce
/ ๓. กรณี ของการ...
หนา 81

-๒๓.
จะไม่ทราบว่า

ปฏิบตั ิงาน (Taskforce
จึงเรี ยนมาเ

ขอแสดงความนับถือ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. / โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓

หนา 82

(สําเนา)

มท ๐๒๐๕.๓/ว ๑๖๘๗

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗

สานความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๐๕๐๓/ว ๙๘

๒๙ เมษายน ๒๕๔๗

จํานวน ๑ ชุด
ด้ว ยสํ า นัก เล

๒๗ เมษายน ๒๕๔๗

หนังสื อหรื อได้รับการติดต่อจากผูต้ รวจการแผ่นดิ นของรัฐสภา หรื อสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิ นของรัฐสภา

มาด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓
หนา 83

(สําเนา)

นร ๐๕๐๓/ว ๙๘

สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗
ะชาชน

เรี ยน เลขาธิ การสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
๑.
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๒.
๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗

๓๑/๔๘๗๗
ผร ๓๑/๒๑๒๓

ในการแก้ ไ ขปั ญหาทุ ก ข์ ร้ อ นของประชาชนเป็ นไปโดยเร็ วสมตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย จึ ง ขอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ก ํา หนดแนวปฏิ บ ัติไ ปยัง ทุ ก หน่ ว ยงานภายใต้บ ัง คับ บัญ ชา
เท็จจริ ง หรื อส่ งเอกสารหลักฐาน

๒๗ เมษายน ๒๕๔๗
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอและให้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐทราบ และถือปฏิบตั ิต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
อุวรรณโณ)
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
สํานักนิติธรรม
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๘-๙
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘
หนา 84

(สําเนา)

๖๑๒/๒๕๔๕
----------------๒๕๔๕ แบ่ ง ส่ วนราชการในราชการบริ หารส่ ว นกลางของสํา นัก งานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
ออกเป็ น ๑๒
“บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม”
ล่ าวได้อย่างมี
๑๑ แห่ ง
๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ทรวง มีอาํ นาจ
๒๔
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดว้ ยความรวดเร็ ว โดยมีการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่ วนงานภายใน

๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนา 85

(สําเนา)

มท ๐๒๒๗.๕/ว ๓๘๙

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๑.

๐๒๐๘.๒/ว ๓๔๔๖

๒๗

พฤศจิกายน ๒๕๔๔
กระทรวงมหาดไทย ประจํา ปี งบประมาณ ๒๕๔๕

ร้ อ นของ

๑
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็ นว่าปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนมีความสําคัญ
“บําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ข”
จึงให้จงั หวัดดําเ
๑.
๓๐ วัน
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
๒.
๐๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๘

หนดตามข้อ ๑
๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓

“
๑”
แล้ว จังหวัดยังไม่รายงาน กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสื อเตือนพร้อมประทับตรา “
รายงานตามกําหนดกระทรวงมหาดไทยจะ “
๓”

การ
๑
๒” หากมิได้รับ

หนา 86

-๒๓.
กระทรวงมหาดไทยได้ ม อบให้ ผู ้ต รวจการกระทรวงมหาดไทยประจํา เขตรั บ ผิ ด ชอบ ตามนัย หนัง สื อ
๐๒๐๘.๒/ว ๓๔๔๖
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
ยงยุทธ วิชยั ดิษฐ
(นายยงยุทธ วิชยั ดิษฐ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง
สํานักตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
โทร. /โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓

หนา 87

(สําเนา)

มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๔๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๔ สิ งหาคม ๒๕๔๔
องทุกข์และกล่าวโทษข้าราชการ

เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑.
๒.

๐๒๐๘.๓/ว ๑๐๒
๐๒๐๘.๓/ว ๒๐๗

๑๗ กันยายน ๒๕๔๑
๒๕ มกราคม ๒๕๔๒

ข้า งต้นโดยเคร่ งครั ด รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงจึ งมี บญ
ั ชาให้ก าํ ชับหน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย
าร
ทางวินยั ตามควรแก่กรณี
ขอแสดงความนับถือ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๓๓ มท ๕๐๔๕๔
หนา 88

(สําเนา)

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๘๗๘

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
กํากับดูแลการปฏิบตั ิราชการ
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยปรากฏว่า การรายงานผลการปฏิ บตั ิราชการหรื อการรายงานผลการตรวจและติดตามงาน
ผลการดําเนินการให้กระทรวง
ดูแลการปฏิบตั ิงานของจังหวัดเป็ นไปด้วยความรวดเร็ วและเกิดประสิ ทธิ ภาพ จึงกําหนดแนวทางปฏิ บตั ิในการ
๑.
กระทรวงมหา
๒. หากจัง หวัด ไม่ ร ายงานผลให้ ก ระทรวงมหาดไทยทราบภายในกํา หนดตามข้ อ ๑
“
๓.

๑” ในหนังสื อดังกล่าวด้วย
๑ ไปแล้ว จัง หวัด ไม่ ร ายงานผลให้ ก ระทรวงมหาดไทย ทราบภายใน
๒
“
๒” ในหนังสื อดังกล่าวด้วย

หนา 89

-๒๔.

๒ ไปแล้ว จัง หวัดไม่ ร ายงานผลให้ ก ระทรวงมหาดไทยทราบภายใน
๓ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสื อเร่ งรัดให้จงั หวัดรายงานผลให้

นไปยัง
กระทรวงมหาดไทยอาจจะพิจารณาว่ากล่าวตักเตือนผูว้ า่ ราชการจังหวัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ
ชนะศั
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง
กองกลาง
โทร. ๒๒๓-๒๒๑๖

หนา 90

(สําเนา)

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวง โทร. ๒๒๒๔๘๘๒ (มท) ๕๐๓๗๗
มท ๐๒๐๓.๕/ว ๒๔๑๘
๓๑ สิ งหาคม ๒๕๔๒
เรียน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ด้ว ยได้รั บ แจ้ง จากสํ า นัก งานเลขานุ ก ารรั ฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ว่า การดํา เนิ นการ
ความเดื อดร้ อนของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันต่อเหตุการณ์ ทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อราชการ

รั

เสี ยหาย ก็ให้พิจารณาลงโทษทางวินยั สถานหนักโดยเคร่ งครัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนา 91

(สําเนา)

มท ๐๒๐๓.๕/ว ๒๔๑๗

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๓๑ สิ งหาคม ๒๕๔๒

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยได้รับแจ้งจากสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยว่า การดําเ
ความเดื อดร้ อนของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันต่อเหตุการณ์ ทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อราชการ

รับผิดชอบเป็ นระยะแ
ให้งานราชการเสี ยหาย
ก็ให้พิจารณาลงโทษทางวินยั สถานหนักโดยเคร่ งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง
โทรสาร ๒๒๒๔๘๘๒ (มท) ๕๐๓๗๗
หนา 92

(สําเนา)

ปกปิ ด

นร ๐๒๐๕/ว ๓๑

สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

เรี ยน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม)
ด้วยสํ า นัก งาน ก.พ. ได้ข อให้ นํา เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จารณาหลัก การมาตรการให้ ค วาม
๑.
ราชการ
๒.
ในฐานะพยาน
๓. ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องให้ความคุ ม้ ครองแก่ ขา้ ราชการผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อให้ถอ้ ยคําในฐานะ
ถูกฟ้ องร้องในคดีแพ่งหรื ออาญา
๔. ผูบ้ งั คับบัญชาอาจพิจารณาให้บาํ เหน็ จความชอบเป็ นกรณี พิเศษแก่ขา้ ราชการผูใ้ ห้ขอ้ มูล
๕.

ส่ วนร่ วม

๖. ข้าราชการผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อให้ถอ้ ยคําในฐานะพยานสามารถร้องขอความเป็ นธรรมต่อ ก.พ.

/๗. ให้ขา้ ราชการ...

หนา 93

-๒๗.
เป็ นธรรม และเหมาะสมตามควรแก่กรณี
ต่อไป
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ลงมติเห็นชอบมาตรการให้
๗ ข้อ และให้
ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบตั ิต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
วิษณุ เครื องาม
(นายวิษณุ เครื องาม)
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี

สํานักบริ หารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. ๒๘๐๐๓๙๑ โทรสาร ๒๘๑๐๖๒๗

หนา 94

(สําเนา)

ด่วนมาก

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๐๗

๒๕ มกราคม ๒๕๔๒
ร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินยั
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑.
๒.
๓.

๒๖๓/๒๔๙๕
๑๙๗/๒๔๙๖
๑๔๘/๒๕๐๒

๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕
๒๒ สิ งหาคม ๒๔๙๖
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

๐๒๐๖/๑๗๐๘๕
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ และมีมติยกเลิ ก
หนังสื อดังกล่ าว จํานวน ๓
๑.

อเป็ นความลับ

๒.
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวโทษทําการสื บสวนทางลับว่ามีมูลความจริ งเพียงใด หรื อไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี ไม่มี

๓.
๔. ถ้าปรากฏว่า มีความจริ งอันเป็ นกรณี ความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ดาํ เนิ นคดีทางอาญา
ถ้าปรากฏมีมูลความจริ งเป็ นกรณี ความผิดทางวินยั ใ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
หนา 95

-๒๕.

๖.
จากการกระทําในหน้
พ.ศ.๒๕๓๙

ขอแสดงความนับถือ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓

หนา 96

(สําเนา)

นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘

สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

ร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินยั
เรี ยน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม)
๑.
๒.

๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑

๓. สํา
๔.

๐๗๐๙.๒/๕๘๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
๐๖๐๑/๒๕๖๕

๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
กระทําผิดวินัยและการรั บพิจารณาบัตรสนเท่ห์ จํานวน ๒
๑

๑

สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี ดงั กล่าวมารวบรวมปรับปรุ งแก้

นําหลั
วามเห็ น มา
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดว้ ย และสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาความเห็ นดังกล่าวแล้ว
/ เห็นสมควร...
หนา 97

-๒๓
๑.

๒.
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวโทษทําการสื บสวนทางลับว่ามีมูลความจริ งเพียงใด หรื อไม่ถา้ เห็นว่ากรณี ไม่มี
รี บดําเนิ นการให้เสร็ จโดยเร็ ว แล้วรายงานให้
๓.
๔. ถ้าปรากฏว่า มีความจริ งอันเป็ นกรณี ความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ดาํ เนิ นคดีทางอาญา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.๒๕๓๕
๕.

องและพยาน อย่าให้ตอ้ งรับภัย

๖.
ในทางลับได้กระทําละเมิดต่อข้าราชการผูถ้ ูกกล่าวโทษหรื อบุคคลภายนอกและความเสี ย

พ.ศ.๒๕๓๙
คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึ
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ลงมติวา่
๑.
๒๑ สิ งหาคม ๒๔๙๖
ข้า ราชการว่า กระทํา ผิ ด วิ นัย และมติ ค ณะรั ฐ
๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๐๒
๓ ฉบับ
/๒. เห็นชอบ...

หนา 98

-๓๒.
คณะรัฐมนตรี เสนอ โดยปรับปรุ งข้อ ๕ เป็ นว่า “
อาจ
” และให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
วิษณุ เครื องาม
(นายวิษณุ เครื องาม)
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี

สํานักบริ หารงานสารสนเทศ
โทร. ๒๘๐๑๔๔๕
โทรสาร ๒๘๐๑๔๔๖, ๒๘๒๔๐๔๕

หนา 99

(สําเนา)
รและการสอบสวน

๑.

ม
๒๖๓/๒๔๙๕
๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕

๒.

มติคณะรั ฐมนตรี (๒๑ สิ งหาคม ๒๔๙๖) แจ้ง
ข้าราชการว่ากระทําผิดวินยั
น.ว.๑๙๗/๐๔๙๖
๒๔๙๖

๓.

บัตรสนเท่ห์

๒๒ สิ งหาคม

มติ ค ณะรั ฐมนตรี (๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๐๒)
แจ้งตามหนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
น.ว.๑๔๘/๒๕๐๒
๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๐๒

หนา 100

(สําเนา)

นร ๐๒๐๖/๑๗๐๘๕

สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑

ร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินยั
เรี ยน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕

๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑

าด้วย ๑.
๒.
๓.

๐๗๐๙.๒/๕๘๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
๐๖๐๑/๒๕๖๕

๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
ยน

พิจารณา
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาแล้ว เห็ นสมควรพิจารณายกเลิ กมติคณะรัฐมนตรี และ
๓
องเรี ย น
๑.

๒.
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวโทษทําการสื บสวนทางลับว่ามีมูลความจริ งเพียงใด หรื อไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี ไม่มี

หนา 101

-๒๓.
กข์ และภายหลังการสื บสวนในเวลาอันสมควร
๔. ถ้าปรากฏว่า มีความจริ งอันเป็ นกรณี ความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ดาํ เนิ นคดี ทางอาญา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๕. ให้ผู ้
๖.
ในทางลับได้กระทําละ
ค่ า สิ น ไหมทดแทนแก่ ผู ้เ สี ย หายตามหลัก เกณฑ์ ใ นพระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
พ.ศ.๒๕๓๙
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ลงมติวา่
๑.
ข้าราชกา
๒๑ สิ งหาคม ๒๔๙๖
๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๐๒
๓ ฉบับ
๒.
เรี ย นกล่ า วโทษข้า ราชการและ
โดยปรั บปรุ งข้อ ๕ เป็ นว่า “
” และให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิต่อไป
จึงเรี ยนยืนยันมา
ขอแสดงความนับถือ
วิษณุ เครื องาม
(นายวิษณุ เครื องาม)
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
สํานักบริ หารงานสารสนเทศ
โทร. ๒๘๐๑๔๔๕
โทรสาร ๒๘๐๑๑๔๖, ๒๘๒๔๐๔๕
หนา 102

(สําเนา)

นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุ โลก กทม. ๑๐๓๐๐
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

เรี ยน เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสื อสํานั

๐๒๐๖/๑๕๙๒๑

๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๐

ผิดวินัย จํา นวน ๓

สํานักงาน

สํานัก เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี จะพิจารณา

๑. หลักการสื บสวนก่ อนดํา เนิ
๓ ฉบับ เป็ นการ
กําหนดทางปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.๒๕๑๘
กระบวนการสื บสวนได้ถูกกําหนดไว้ในมาตรา ๙๙ วรรคห้า แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ.๒๕๓๕ แล้ว จึงไม่มี
๒.
๗ ของผูถ้ ูกกล่าวโทษ ทําการสื บสวนทางวินยั ว่ามีมูลความจริ งเพียงใด
๙๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
/การสื บสวน .....
หนา 103

-๒ก

มี ฐานะเป็ น

๓. สํานักงาน ก.พ. เห็ นว่า การกําหนดระยะเวลาสื บสวนให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน อาจจะทํา
จึงไม่ควรกําหนดระยะเวลาตายตัว แต่ควรใช้คาํ ว่า “รี บ”
สุ ด
นอกเหนื อจากข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นแล้ว สํานักงาน ก.พ. เห็นด้วยกับมาตรการ เพราะการ

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
สี มา สี มานันท์
(นายสี มา สี มานันท์)
รองเลขาธิ การ ก.พ. ปฏิบตั ิราชการแทน
เลขาธิ การ ก.พ.

สํานักเสริ มสร้างวินยั และรักษาระบบคุณธรรม
กลุ่มรักษามาตรฐานวินยั
โทร. ๒๘๑๘๖๗๗
โทรสาร ๖๒๘๖๒๐๔

หนา 104

(สําเนา)

ปกปิ ด

มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๐๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๗ กันยายน ๒๕๔๑

เรี ยน ปลัดกรุ งเทพมหานคร หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๐๒๐๘.๓/ว ๑๒๒

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

ข้าราชการ โดยให้ดาํ เนิ นการเป็ นความลับและระมัดระวังในการเก็บรั ก ษาเอกสารคําร้ องเรี ยนอย่าให้ผูร้ ้ อง

๐๒๐๘.๓/ว ๑๒๒

๑๙ พฤศจิกายน

๒๕๔๐
อันตรายหรื อได้รับความเดือดร้อนได้

ขอแสดงความนับถือ
สุ ชาติ ธรรมมงคล
(นายสุ ชาติ ธรรมมงคล)
ผูต้ รวจราชการกระทรวง ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร./โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓
หนา 105

(สําเนา)

นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า กรุ งเทพฯ ๑๐๒๐๐
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐

เรี ยน เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
๐๒๐๖/๑๕๙๒๒

๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๐

สอบส
๒๕๓๙
๒๕๓๙ ความละเอียดแ

๒๕๓๙
ผูส้ ื บสวนในทางลับได้กระทําละเมิดต่อข้าราชการผูถ้ ูกกล่ าวโทษหรื อบุคคลภายนอก หากความเสี ยหายดังกล่าว

พ.ศ. ๒๕๓๙
จึงเรี ยนมาเ
ขอแสดงความนับถือ
อักษราทร จุฬารัตน
(นายอักษราทร จุฬารัตน)
เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฝ่ ายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
โทร. ๒๒๒๐๒๐๖-๙ ต่อ ๔๐๔
โทรสาร ๒๒๖๓๖๑๒
หนา 106

(สําเนา)

ลับ

ด่ วนมาก
มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๒๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
ร

เรี ยน ปลัดกรุ งเทพมหานคร หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย และต่อมาถู กคู่กรณี ฟ้องร้ องฐานห
ต่อศาล
โปรดมี บญั ชาใ
ข้า ราชการแล้ว ให้ ด ํา เนิ น การเป็ นความลับ และระมัด ระวัง ในการเก็ บ รั ก ษาเอกสารคํา ร้ อง อย่า ให้ ผูร้ ้ อ ง

ขอแสดงความนับถือ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓
หนา 107

ลับ

(สําเนา)

มท ๐๒๐๘.๓/ว ๓๕๗๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

เรี ยน ปลัดกรุ งเทพมหานคร หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑.
๒.

๐๒๐๘.๓/ว ๒๘๙๒
๐๒๐๘.๓/ว ๐๘๓

๙ กันยายน ๒๕๔๐
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐

จังหวัดถือปฏิบตั ิตามนัยหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ตามอ้างถึง ๑-๓ อย่างเคร่ งครัด โดยให้ถือว่าการดําเนิ นการ
หนด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ยุวบูรณ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓
หนา 108

(สําเนา)

ด่ วนมาก

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๗๓๕

๒๗ สิ งหาคม ๒๕๔๐
เรี ยน ปลัดกรุ งเทพมหานคร หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๑ ชุด

๒๕ ของเดือน

จึงเ
ขอแสดงความนับถือ

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓
หนา 109

(สําเนา)

ลับ

มท ๐๒๐๘.๓/ว ๐๘๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐

เรี ยน ปลัดกรุ งเทพมหานคร หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด

กระทรวงมหาดไทยมี บญั ชา
๑.
๓
การพิ จ ารณาของศาล หรื อ ต้อ งใช้เ งิ น งบประมาณในการแก้ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น)
กรณี
๒.

๓

ขอแสดงความนับถือ

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร. /โทรสาร ๒๒๑๑๑๓๓
หนา 110

ลับ

(สําเนา)

ด่ วนมาก

มท ๐๒๐๙/ว ๒๐๖๔

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗

เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
และปลัดกรุ งเทพมหานคร
อ้างถึง ๑.
๒.
๓.

๐๒๐๙/ว ๒๑๙๗
๒๑ กันยายน ๒๕๓๕
๐๒๐๙/ว ๒๔๑๖
๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๕
๐๒๐๙/ว ๒๙๑
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

จากการตรวจสอบสถิ ติ

จึงให้ส่
ขอแสดงความนับถือ
ชัยวัฒน์ หุ ตะเจริ ญ
(นายชัยวัฒน์ หุ ตะเจริ ญ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร. ๒๒๑๑๑๓๓ โทรสาร ๒๒๒๑๘๑๒
หนา 111

(สําเนา)

ด่ วนมาก

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

มท ๐๒๑๓/ว ๓๖๒๕

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
๑๐๑

ทําการไปรษณี ยโ์ ทรเลขทุกจังหวัด
“ศูนย์ดาํ รงธรรม”

๑ เมษายน ๒๕๓๗
เช่ าตู ้
หมายเลขตู ้ ปณ. ดังกล่าวให้เป็ นตู ้ ปณ. ๑๐๑ เหมือนกันทุกจังหวัด
“ศู นย์ดาํ รง
ธรรม” กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่ วมมือ
เลขประจําจังหวัดทุกแห่ ง ให้อาํ นวยความสะดวกในการจัดตู ้ ปณ. ๑๐๑
ตู ้ ปณ. ๑๐๑ หรื อ ตู ้ ปณ. ๑๐๑
พิเศษด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
อารี ย ์ วงศ์อารยะ
(นายอารี ย ์ วงศ์อารยะ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
กองสารนิเทศ
โทร. ๒๒๒๔๑๓๑-๒
โทรสาร ๒๒๓๓๐๒๙
หนา 112

(สําเนา)

ด่ วนมาก

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

มท ๐๒๐๙/ว ๑๔๒๙

๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๖
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
๓๗๘/๒๕๓๖

๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๖

กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ผูช้ ่ วยปลัดกระทรวง เป็ นประธาน ผูอ้ าํ นวยการกองตรวจราชการและ
ดไทย เป็ นรองประธาน และผูแ้ ทนราชการ และหน่ วยงาน

ป
๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๖

๑๐ วัน
ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
อารี ย ์ วงศ์อารยะ
(นายอารี ย ์ วงศ์อารยะ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวง
โทร. ๒๒๑๑๑๓๓ โทรสาร ๒๒๒๑๘๑๒
หนา 113

(สําเนา)

ด่ วนมาก

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๒๒๑-๑๑๓๓
มท ๐๒๐๔/ว ๒๙๕๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
เสนอ
ด้วยปรากฏว่า ส่ วนราชการบางแห่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยังขาดความสนใจและละเลย
ดําเนิ นงานเป็ นไปด้วยความล่าช้า ทําให้ไม่สามารถบรรเทาความเดื อดร้ อนของราษฎรได้ทนั ท่วงที ก่อให้เกิ ด
ปั ญหาทางการปกครองจนยากต่อการแก้ไข

๑.
ามเดือดร้อนของราษฎร
๒.
รี บดําเนินการแก้ไขปั ญหาทันทีโดยไม่ตอ้ งให้มีการร้

๓.

หรื อใช้ดุลพินิจเกินสมควรแก่เหตุหรื อไม่สุจริ ตเป็ นเหตุให้เกิดความเดื อดร้อนแก่ประชาชนขอให้ส่วนราชการ
องทุกข์หรื อประชาชน

ดําเนินการได้ก็ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
หนา 114

-๒๔.
พิจารณ
๕.
ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๒๒ ก็ให้พิจารณาโทษตัวบุคคลผูร้ ับผิดชอบด้วย
๖.
ามป้ องกันและ

บําเหน็จตามความชอบตามควรแก่กรณี
ราบและถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
พิศาล มูลศาสตรสาทร
(นายพิศาล มูลศาสตรสาทร)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนา 115

(สําเนา)

มท ๐๒๐๔/ว ๑๓๑๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๒๒/๒๕๒๔

๓๑ ตุ ลาคม ๒๕๒๔

เป็ นธรรมกั บ ผู ้ร้ อ ง ขอให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการรั บ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การไปตามข้ อ เท็ จ จริ งด้ ว ย เพราะ
ฯพณฯ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความไว้วางใจกับผูบ้ งั คับบัญชา ถ้า มีการกระทําความผิดจริ ง

หรื อสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็ นความจริ ง ก็จะต้องมีการลงโทษอย่างจริ งจัง
อทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
จํารู ญ ปิ ยัมปุตระ
(นายจํารู ญ ปิ ยัมปุตระ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
โทร. ๒๒๒๑๑๔๑ ต่อ ๒๓๖
หนา 116

(สําเนา)

ด่ วนมาก

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๒๒๒๑๑๔๑ (มท) ๒๓๖
มท ๐๒๐๔/ว ๒๘๕๕
๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๔
เสนอ อธิ บดี เลขาธิ การ ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูว้ า่ การ และผูอ้ าํ นวยการรัฐวิสาหกิจ
๒๒/๒๕๒๔

๒๑ ตุ ลาคม ๒๕๒๔

ฯพณฯ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย และเลขานุ การรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยเป็ นจํานวนมาก
ขอให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการรั บ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การไปตามข้อ เท็ จ จริ ง ด้ว ย เพราะ ฯพณฯ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความไว้วางใจกับผูบ้ งั คับบัญชา ถ้ามีการกระทําความผิดจริ ง ก็ขอให้ดาํ เนิ นการตาม

เป็ นจริ ง ก็จะต้องมีการลงโทษอย่างจริ งจัง

จํารู ญ ปิ ยัมปุตระ
(นายจํารู ญ ปิ ยัมปุตระ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนา 117

(สําเนา)

กระทรวงมหาดไทย

มท ๑๓๐๙/ว ๖๑๔
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๐๓๐๙/ว ๑๕๙๙

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

ละเดิ นขบวน โดยให้ก าํ กับ
นายอําเภอ ทุกอําเภอ เอาใจใส่ ในการบําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ข โดยแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของราษฎรในทันที
ก็ใ ห้ผูว้ ่า ราชการจังหวัดหรื อปลัดจังหวัด พร้ อมด้วยหัวหน้า ส่ วนราชการจังหวัด หรื อผูแ้ ทนหน่ วยราชการ
ารอ

อ
๑๙
พฤษภาคม ๒๕๒๔
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดังกล่าวให้จงั หวัดวางแผนทางการปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาร้องเรี ยนและเดินขบวนให้
รัดกุมมีประสิ ทธิ ภาพและให้ดาํ
๑.
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งและพิจารณาแก้ไขปั ญหาร้ องเรี

หนา 118

-๒๒.

นผูร้ ั บผิดชอบของทุ กกระทรวง ทบวง กรม
๒๑๘ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๗
จังหวัดและนายอําเภอควบคุ ม ติ ดตาม ดูแล และการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยราชการต่างๆ ในความลับผิดชอบ
อย่า ปล่ อยให้หัวหน้า ส่ วนราชการปฏิ บ ั
๓.
นการ

๔.
แล้ว แต่ปรากฏว่าข้อร้องเรี ยนดังกล่
๒-๓ คน
จังหวัดเป็ นตัวประสาน

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
พิศาล มูลศาสตรสาทร
(นายพิศาล มูลศาสตรสาทร)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
โทร. ๒๒๒๙๘๘๘, ๒๒๑๙๑๒๑
หนา 119

(สําเนา)

มท ๑๓๐๙/ว ๑๕๙๙

กระทรวงมหาดไทย
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๒๓
จารณาแก้ไขทันที มิใช่รอ
ให้ปัญหาทุกอย่างมาหาหรื อเดินขบวนมาร้องเรี ยน

ร้ องเรี

หรื อรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อปลัดจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่ วนราชการจังหวัด หรื อผูแ้ ทนหน่วยราชการ
ว่าราชการจังหวัดโดยฉับพลันและทันต่อเหตุการณ์ อย่ารอ

จารณาแก้ไขของจังหวัดขอให้รวบรวม

กรมการปกครอง โทร. ๒๒๒๙๘๘๘

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
ดํารง สุ นทรศารทูล
(นายดํารง สุ นทรศารทูล)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนา 120

(สําเนา)

มท ๑๓๐๗/ว ๕๖๘

กระทรวงมหาดไทย
๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ผูร้ ้องเรี ยน แบ่งออกได้เป็ น ๒ ประเภท คือ
๑.
๒.
รรม

ร้ องทุ กข์ระดับจังหวัดและอําเภอ ว่าควรให้มีการลงสารบบบัญชี เป็ นหลั

ระดับจังหวัด

๑. ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดวางมาตรการในการป้ องกันและกวดขันไม่ให้ขา้ ราชการใช้อาํ นาจ
รผูใ้ ดมี พ ฤติ ก ารณ์

หนา 121

-๒๒.
จัง หวัดไว้ให้แน่ นอนโ

แผนกา

๑.

ล้ว

อย่างใด
๒.
๓.
สอบถามได้ท ราบ สํา หรั บ การสื บสวนสอ

๑.

๒.

๓. ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดหรื อปลัดจังหวัดเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดําเนิ นการสื บสวนสอบสวนและ
การร้ องทุกข์กล่าวโทษนายอําเภอ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อปลัดจังหวัดเป็ นผูด้ าํ เนิ นการสื บสวนสอบสวน
ด้วยตนเอง

หนา 122

-๓ระดับอําเภอ
ภอโท (ฝ่ ายปกครอง) และถ้าหากมี
เป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนินการสื บสวนสอบสวนด้วยตนเอง

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
ชะลอ วนะภูติ
(นายชะลอ วนะภูติ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
วน.

หนา 123

(สําเนา)

น.ว. ๑๔๘/๒๕๐๒

กรมเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๒

เรี ยน (เวียนกระทรวงทบวงกรม)
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากศูนย์การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมว่า
๓๐%
๑.
๒.
๓.
๔.
งใจในการปฏิบตั ิงาน
๕.
๖. สนับสนุนให้ประชาชนเป็ นคนขลาดไม่กล้าแสดงความจริ ง

คณะรัฐมนตรี ได้ประชุ มปรึ กษา

๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๐๒ ลงมติ เห็ นชอบด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง

เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี

หนา 124

(สําเนา)

น.ว. ๑๙๗/๒๔๙๖

กรมเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
๒๒ สิ งหาคม ๒๔๙๖

เรี ยน (เวียนกระทรวงทบวงกรม)
๒๖๓/๒๔๙๕

๕ พฤศจิ กายน

๒๔๙๕
ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติให้ ก.พ. พิจารณาวางระเบียบคุ ม้ ครองผูถ้ ูกกล่าวโทษข้าราชการ
อ
๑)
ลับทางราชการ
๒)

๓)ถ้าปรากฏว่ามีความจริ งอันเป็ นกรณี ความผิดทางกฎหมายบ้านเมืองให้ดาํ เนิ นคดีทางอาญา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๔)

อย่า ให้ต้องรั บ ภัย หรื อ
๒๑

เสนอ และให้ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ชํานาญอักษร
(หลวงชํานาญอักษร)
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
หนา 125

(สําเนา)

น.ว. ๒๕๓/๒๔๙๕

กรมเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕

เรี ยน (เวียนกระทรวงทบวงกรม)
๒๑๒/๒๔๙๕

๒๙

กระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัดพิจา
อน

ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ
ชํานาญอักษร
(หลวงชํานาญอักษร)
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี

หนา 126

หนา 127

หนา 128

หนา 129

หนา 130

หนา 131

หนา 132

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

หนา 133

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 96/2557
เรือ่ ง การจัดตัง้ ศูนยดาํ รงธรรม
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารงานระดั บ จั งหวั ด และให การปฏิ บั ติ งานของส ว นราชการในจั งหวั ด
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีประกาศ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหจังหวัดจัดตั้งศูนยดํารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทําหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ใหบริการ
ขอมูล ข าวสาร ใหคําปรึ กษา รั บเรื่ องปญหาความตองการและข อเสนอแนะของประชาชน และทําหนาที่เ ป น
ศูนยบริการรวมตามมาตรา 32 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศใหประชาชนทราบ
ขอ 2 ใหทุกกระทรวง กรม สวนราชการ และหนวยงานของรัฐ สนับสนุนการดํา เนินการของศูนยดํารง
ธรรมทั้งดานวัสดุ อุปกรณ และบุคลากร ใหสามารถบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
ขอ 3 ใหผูวาราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการรวมกับหัวหนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
เพือ่ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนยดํารงธรรม
ขอ 4 ใหสํานักงบประมาณสนับ สนุนงบประมาณในการดํ าเนินงานของศูนย ดํารงธรรมและการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ขอ 5 ในกรณีที่จําเปนจะตองดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนยดํารงธรรมใหสามารถแกไขปญา
ของประชาชนใหเสร็จสิ้นอยางรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลการปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การปองกันและปราบปรามการตัดไมทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติ
การแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยการคุมครองปองกันหรือชวยเหลือประชาชนผูดอยโอกาสให
ได รั บ ความเป น ธรรม และการบั งคั บ การให เ ป น ไปตามกฎหมาย เพื่ อให เ กิ ด ความสงบเรีย บร อยในสั งคมตาม
นโยบายของรั ฐ บาล ให ผู ว าราชการจั งหวั ดมี อํานาจสั่ งการ บั งคับ บั ญชา กํ ากั บ ดู แล บรรดาข าราชการและ
พนักงานของรัฐในเขตจังหวัด ยกเวนขาราชการพลเรือนในพระองค ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ
ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการในสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พนักงานในสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด และขาราชการในสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัด
ขอ 6 ใหกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่กํากับดูแลและอํานวยการใหการบริหารงานของศูนยดํารงธรรมและ
การบริหารงานจังหวัดดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
หนา 134

คูมือการใชงานระบบรับและติดตาม
เรื่องรองเรียนรองทุกขของศูนยดํารงธรรม

หนา 135

คูมอื การใชงานระบบรับและติดตามเรือ่ งรองเรียนรองทุกข
(สําหรับผูร อ งเรียนรองทุกข Online)

หนา 136

หนา 137

หนา 138

หนา 139

หนา 140

หนา 141

หนา 142

หนา 143

หนา 144

หนา 145

คูมือการใชงานระบบรับและติดตามเรื่องรองเรียนรองทุกข
(สําหรับเจาหนาที่ผูใชงาน)

หนา 146

หนา 147

หนา 148

หนา 149

หนา 150

หนา 151

หนา 152

หนา 153

รูปที่ 15

หนา 154

หนา 155

หนา 156

หนา 157

หนา 158

คูมือการใชงานระบบรับและติดตามเรื่องรองเรียนรองทุกข
(สําหรับผูดูแลระบบ)

หนา 159

หนา 160

หนา 161

หนา 162

หนา 163

หนา 164

หนา 165

หนา 166

หนา 167

หนา 168

หนา 169

หนา 170

หนา 171

หนา 172

หนา 173

หนา 174

หนา 175

หนา 176

หนา 177

หนา 178

หนา 179

หนา 180

หนา 181

หนา 182

หนา 183

หนา 184

หนา 185

หนา 186

หนา 187

คูมอื การใชงานระบบรับและติดตามเรือ่ งรองเรียนรองทุกข
(สําหรับผูร องเรียนรองทุกขผา นระบบ APPlication Spond )

หนา 188

หนา 189

หนา 190

หนา 191

หนา 192

หนา 193

หนา 194

หนา 195

หนา 196

หนา 197

หนา 198

หมายเลขเบอรโทรศัพทสายดวน

หนา 199

เลขหมาย

๑๑๑๐
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๕
๑๑๑๗
๑๑๒๓
๑๑๒๔

ลักษณะงานที่ใช

ศูนยบริการขาวสารขอมูล TOT Contact Center
ศูนยบริการขอมูล Call Center วุฒิสภา
ศูนยบริการขอมูล TT&T Call Center
ศูนยบริการขอมูลขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนยบริการสั่งอาหาร The Pizza Company Call
Center
ศูนยบริการขอมูล BUG
ศูนยบริการขาวสารขอมูล ธนาคารออมสิน (GSB Call
Center)
ศูนยบริการขอมูล เจ มารท Call Center
สายตรงกระทรวงคมนาคม

๑๑๒๕
๑๑๒๖

ศูนยบริการขอมูลผูเอาประกัน ไทยประกันชีวิต
แครเซ็นเตอร
ศูนยบริการขอมูลผูใชน้ํา การประปานครหลวง
สายการบินวันทูโก

๑๑๒๘

ศูนยบริการลูกคา Contact Hutch

๑๑๒๙

ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค( PEA
Call Center )
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา การไฟฟานครหลวง ( MEA
Call Center )
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสมุทรปราการ

๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗

ศูนยบริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน)
ศูนยรับแจงเบาะแสและใหความชวยเหลือเด็ก
มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล
แจงเหตุดวนหรือรองทุกข บริการใหขอมูลในเรื่องคดี
เศรษฐกิจ
ศูนยรับแจงเหตุการทําผิดกฎหมายวาดวยปาไม
กรมตํารวจปาไม
ศูนยรับแจงขอมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. ๑๐๐

หนวยงานหรือบริษัท

บมจ. ทีโอที
TRUE
บมจ. TT&T
สํานักนายกรัฐมนตรี

บมจ. เดอะไมเนอร ฟูดกรุป
บริษัท สามารถ อินโฟมีเดีย
ธนาคารออมสิน
บริษัท เจ มารท จํากัด
กองกลาง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด
การประปานครหลวง
บริษัท โอเรียนทไทย แอรไลน
จํากัด
บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส
มัลติมีเดีย จํากัด
การไฟฟาภูมิภาค
การไฟฟานครหลวง
องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการ
บมจ. ทีโอที
มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล
กองบังคับการสืบสวนคดี
เศรษฐกิจ
กองตํารวจสื่อสาร
บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น
จํากัด
หนา 200

เลขหมาย
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๘

๑๑๕๐

ลักษณะงานที่ใช
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการขาว
รับเรื่องรองเรียนและเสนอแนะ สํานักงบประมาณ
TOT Smart call
ศูนยบริการใหขอมูลสินคาผานระบบโทรศัพท
ศูนยบริการขายสินคาผานระบบโทรศัพท
ศูนยบริการสั่งอาหาร เชสเตอร กริลล
สายดวนทางหลวงชนบท รับแจงถนนชํารุด
ศูนยบริการ AIS Serenade สําหรับบริการลูกคาระบบ
GSM
ศูนยบริการ AIS Call Center สําหรับบริการลูกคา
ระบบ One-2-call
ศูนยบริการสั่งอาหาร KFC และ Pizza Hut

๑๑๕๕

ศูนยบริการนักทองเที่ยว (Tourist Service Centre)

๑๑๕๗
๑๑๖๔
๑๑๖๕

สํานักงานอัยการสูงสุด
ศูนยบริการขอมูลกรมศุลกากร
สายดวนยาเสพติด

๑๑๖๖
๑๑๖๗

สายดวน รองทุกขเกี่ยวกับสินคาบริโภค
ศูนยใหคําปรึกษาหรือแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย
การรางนิติกรรมสัญญา
ศูนยใหคําปรึกษาธุรกิจระหวางประเทศ
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สายดวนเลือกตั้ง

๑๑๔๙

๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๒

ศูนยบริการขอมูลยางพารา สํานักงานตลาดกลาง
ยางพารา
ศูนยบริการขอมูลผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท AIS
ศูนยบริการรับแจงโทรศัพทขัดของ
สํานักตรวจคนเขาเมือง รับแจงเหตุดวน-เหตุราย
เกี่ยวกับบุคคลตางดาว
ศูนยบริการขอมูลสมาชิก (กบข.)
ศูนยบริการขาว กรมอุตุนิยมวิทยา

หนวยงานหรือบริษัท
หนวยขาวกรองทหาร
สํานักงบประมาณ
บมจ. ทีโอที
บริษัท เลนโซ เพจจิ้ง จํากัด
บริษัท เลนโซ เพจจิ้ง จํากัด
บริษัท เชสเตอรฟูด จํากัด
กรมทางหลวงชนบท
บจม. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บจม. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บริษัท เคเอฟซี อินเตอรเนชันเนล
(ประเทศไทย) จํากัด
ศูนยอํานวยความสะดวก
นักทองเที่ยวและตํารวจทองเที่ยว
สํานักงานอัยการสูงสุด
กรมศุลกากร
สถาบันธัญญารักษ
กรมการแพทย
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สภาทนายความ
กรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
(กลต.)
กรมวิชาการเกษตร
บจม. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
บมจ. ทีโอที
สํานักตรวจคนเขาเมือง (สตม.)
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข)
กรมอุตุนิยมวิทยา
หนา 201

เลขหมาย
ลักษณะงานที่ใช
๑๑๘๕ บริการ WOW Station ของ AIS
๑๑๘๖

ศูนยบริการขอมูล สายดวนประกันภัย (คปภ.)

๑๑๘๘
๑๑๙๐

คนหาเบอรโทรศัพทหนาเหลือง
ศูนยรับแจงเหตุดวนเหตุราย

๑๑๙๑

ปดส. แจงเหตุขอมูลขาวสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
อาชญากรรม
ศูนยบริการกํากับดูแลการปองกันและปราบปราม
การโจรกรรมรถ
ศูนยขอมูลขาวสารตํารวจทางหลวง
ศูนยรับเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับพฤติกรรมขาราชการตํารวจ
ศูนยรับแจงเหตุราย ผูมีอิทธิพล เบาะแสอาชญากรรม
ศูนยรับแจงอุบัติเหตุทางน้ํา
ศูนยบริการขอมูลจราจร ควบคุมจราจร
ศูนยบริการขอมูล แลนด แอนด เฮาส
ศูนยปลอดภัยทางน้ํา (รับแจงอุบัติเหตุ เหตุดวนทางน้ํา)
ศูนยขอมูลและรับเรื่องรองเรียน กทช.

๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๒๒
๑๒๓๔
๑๒๓๘
๑๒๗๕
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๓๐๐
๑๓๑๐
๑๓๑๓
๑๓๑๕
๑๓๑๘

หนวยงานหรือบริษัท
บจม. แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส
กรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย
บริษัท เทเลอินโฟ มิเดีย จํากัด
กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน
ตํารวจสอบสวนกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ตํารวจทางหลวง
ตํารวจสอบสวนกลาง
ตํารวจกองปราบ
กองบังคับการตํารวจน้ํา
ตํารวจจราจร
บริษัท แลนด แอนด เฮาส
กรมเจาทา
สนง.คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ
Internet Access (TOTonline) เพื่อใหบริการ Internet บมจ. ทีโอที
ผาน เครือขาย IP
บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด
บมจ. ทีโอที
บริการ Prepaid Voice โดยใชบัตร TIP Card
บมจ. ทีโอที
สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
Voice Mail ใชฝากขอความ (I-Box)
บมจ. ทีโอที
Voice Mail ใชฟงขอความ (I-Box)
บมจ. ทีโอที
สายดวนเพื่อสังคม ศูนยประชาบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Green Call รับแจงเหตุสิ่งแวดลอม และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
เปนศูนยประสานงานชวยผูประสบภัย
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
ศูนยบริการรวม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ศูนยรับแจงขอมูลขาวสาร กรณีพบเห็นขอมูล
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมเหมาะสมในอินเตอรเน็ต
และการสื่อสาร
ศูนยสอบถามการจองตั๋วเครื่องบิน นกแอร Call Center บริษัท สกาย เอเชีย จํากัด

หนา 202

เลขหมาย
ลักษณะงานที่ใช
๑๓๒๑
Call Center สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา
๑๓๒๒
๑๓๒๓

๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๗
๑๓๔๑

ศูนยบริการ CAT Contact Center
สายดวนสุขภาพจิตและบริการเลิกยาเสพติด (โครงการ
To be number one)
ศูนยบริการสายดวนบัตรทอง โครงการ ๓๐ บาท
รักษาทุกโรค
ศูนยบริการลูกคา True
ศูนยรับเรื่องรองเรียนกรมศุลกากร
ศูนยบริการบัวหลวงโฟน
ศูนยบริการขอมูลเมืองพัทยา (พัทยา Call Center)
ศูนยรับแจงเหตุดวน-เหตุราย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต

๑๓๔๒

ศูนยใหขอมูลขาวสารกับหนวยงานราชการ

๑๓๔๔

ศูนยบริการ สั่งอาหาร S&P Delivery

๑๓๔๖

ศูนยขาวกรองทางทหาร

๑๓๕๒

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗

สายดวน ศาลปกครอง
ศูนยปลอดภัยคมนาคม (สายดวนปญหาดานการจราจร)
SME Call Center เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา
กลุมอุตสาหกรรม SME
ศูนยบริการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม Call Center
ศูนยรับแจง การเงินนอกระบบ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

๑๓๓๐

๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๗

ศูนยรับแจงเหตุไฟปา
กรมสื่อสารทหารอากาศ
ศูนยบริการลูกคา บริษัท ดีทแฮลม DKSS Health Care
ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินของทอสงกาซ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)
ศูนยพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

หนวยงานหรือบริษัท
สํานักงานนายตํารวจราชสํานัก
ประจํา
การสื่อสารแหงประเทศ
กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
บริษัท ทรูมูฟ
กรมศุลกากร
ธนาคารกรุงเทพ
ศาลาวาการเมืองพัทยา
กองบัญชาการผสมพลเรือน
ตํารวจ ทหาร
ศูนยประสานงานขาวกรอง
แหงชาติ
บริษทั เอส แอนด พี ซินดิเคท
จํากัด
หนวยขาวกรองทางทหาร
กองทัพบก
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
จํากัด
สํานักงานศาลปกครอง
ศูนยปลอดภัยคมนาคม
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม SME
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน
กรมปาไม
กรมสื่อสารทหารอากาศ
บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
บริษัท ปตท จํากัด
คณะแพทยศาสตร
รพ.รามาธิบดี
หนา 203

เลขหมาย
ลักษณะงานที่ใช
๑๓๖๘
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขทรัพยสินทางปญญา
๑๓๖๙
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ IEC Contact Center
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๙๙
๑๔๖๐
๑๔๖๖
๑๔๗๗
๑๔๘๔
๑๔๙๐
๑๕๐๕

หนวยงานหรือบริษัท
กรมทรัพยสินทางปญญา
บริษัท อินเตอรเนชั่นเนิล
เอนจีเนียริ่ง จํากัด
ศูนยบริการ อยุธยา อลิอันช ซีพี
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส
โบรคเกอร จํากัด
สายดวน กอ.รมน. รับรองเรื่องราวภัยความมั่นคง
สํานักเลขาธิการกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
Property Perfect
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค
จํากัด
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อใหการดําเนินการ สํานักงานปลัด
ปรับเปลี่ยนโครงสรางการแบงสวนราชการใหมมี
สํานักนายกรัฐมนตรี
ประสิทธิภาพ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับคํารองทาง สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
โทรศัพทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มนุษยชนแหงชาติ
ศูนยสอบถามเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งตําบล
สํานักงานปลัด
หนึ่งผลิตภัณฑ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ศูนยแจงเบาะแสการลักลอบเจาะและใชน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก็ส
TIG Call Center เพื่อนํามาใชในธุรกิจแก็สอุตสาหกรรม
จํากัด
ศูนยปฏิบัติการ AFTA Hotline ของกรมการคา
กรมการคาตางประเทศ
ตางประเทศ
ศูนยรับแจงเบาะแสยาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส.
โครงการสายเด็ก (ดูแลเด็กโดนทําราย) เพื่อนแกวสมาคม เพื่อนแกวสมาคม
โครงการบานและอาคารที่อยูของ ควอลิตี้ เฮาส
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด
มูลนิธิการศึกษาทางไกล
E-learning ใหผูสนใจเขาศึกษาและคนควาผาน Internet
ผานดาวเทียม
ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา
กรมชลประทาน
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ (Call Center)
สนง.สลากกินแบงฯ
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ศูนยรับแจงเหตุขัดของวงจรสื่อสารขอมูล (Lease Line
บมจ. ทีโอที
ขัดของ)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย
ศูนยบริการลูกคาเมืองไทยประกันภัย
จํากัด
TOT Smart call
บมจ. ทีโอที
International Calling Card
บมจ. ทีโอที
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ลักษณะงานที่ใช
๑๕๔๐
ปตท. Call Center เพื่อรับแจงอุบัติภัยเกี่ยวกับกาซ

หนวยงานหรือบริษัท
บริษัท ปตท.จําหนายกาซ
ธรรมชาติ
มูลนิธิปองกันตอตาน
อาชญากรรมและยาเสพติด
ในประเทศไทย
การทางพิเศษฯ
การสื่อสารแหงประเทศไทย

๑๕๔๑

ศูนยรับแจงขอมูลอาชญากรรมและยาเสพติด

๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕

ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ
“บริการบัตรโทรศัพท กสท.” THAICARD
ศูนยรับเรื่องรองเรียน และ บริการ “อรอยทั่วไทย สั่งไดที่
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
ไปรษณีย”
สายดวนแรงงานเด็ก
กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
ศูนยบริการงานขอมูลทะเบียนและบัตร
สํานักงานกลาง ทะเบียนราษฎร
กรมการปกครอง
ศูนยบริการ กรุงไทย Phone
ธนาคารกรุงไทย
ศูนยจองหองพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรไทย Customer Service
ธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด
Group
(ไทย) จํากัด
ศูนยบริการชวยเหลือผูปวยอุบัติเหตุ หนวยกูชีวิต
สํานักการแพทย กทม.
วชิรพยาบาล
ศูนย กทม.
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
สายดวนผูบริโภคกับ อย.
คณะกรรมการอาหารและยา
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ บริษัทวิริยะประกันภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด
ศูนยใหบริการขอมูลกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
สายดวนขอมูลสารเคมี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ศูนยบริการสํารองที่นั่งของ บริษัทการบินไทย
การบินไทย
ศูนยดํารงธรรม ใหบริการขอมูลของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคา กรมการคาภายใน
กรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ศูนยใหคําปรึกษาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
รับเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับงานของกรมทะเบียนการคา
กระทรวงพาณิชย
กรุงศรี Phone
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ศูนยสงเสริมผูสงออกรายยอย ( SME) เพื่อบริการขอมูล
การทาเรือแหงประเทศไทย
ขาวสาร
ศูนยสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เทคโนโลยี
จํากัด

๑๕๔๖
๑๕๔๘
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๗
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ลักษณะงานที่ใช
๑๕๗๘
รับแจงขอความชวยเหลือเพื่อดูแลเด็ก
กรมประชาสงเคราะห
๑๕๗๙
สายดวนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๑๕๘๑

ศูนยบริการขาวสารขอมูล AIA Call Center

๑๕๘๔
๑๕๘๖
๑๕๘๘

ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ
สายดวน กรมทางหลวง
ศูนยบริการ ซิตี้โฟนแบงกกิ้ง

๑๕๘๙

ศูนยบริการขาวสารขอมูลของธนาคาร ธนชาตจํากัด

๑๕๙๐

HSBC Phone Banking ศูนยบริการขาวสารขอมูล
ธนาคารฮองกงเซี่ยงไฮ
ศูนยขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับงาน
กองทุนฯ
ศูนยรับแจงเรื่องรองเรียน ธกส. (Call Center ๐-๒๕๕๕๐๕๕๕)
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร ธนาคารแสตนดารด ชารเตอร

๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๒๐
๑๖๔๕
๑๖๔๖

หนวยงานหรือบริษัท
ศูนยบริการคุมครองสวัสดิภาพ
เด็กฯ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย
ชวยเหลือเด็กทางการศึกษา)
บริษัทอเมริกันอินเตอร
เนชชันแนล แอลชัวรันส จํากัด
(AIA)
กรมขนสงทางบก
กรมทางหลวง
ธนาคารซิตี้ แบงก สาขา
กรุงเทพฯ
บริษัท ธนชาติ แมเนจเมนท
แอนด เซอรวิส จํากัด
ธนาคารฮองกงเซี่ยงไฮ

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุนชนเมืองแหงชาติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร
ธนาคารสแตนดารด ชารเตอร
นครธน จํากัด (มหาชน)
ศูนยบริการขอมูลประกันภัย – บริษัทสินมั่นคงประกันภัย บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
จํากัด (มหาชน)
จํากัด
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ยายเบอรติดตอไปที่ ๐- สํานักงานกองทุนใหกูยืมเพื่อ
๒๖๑๐-๔๘๘๘)
การศึกษา
ศูนยอํานวยการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
Quitline ศูนยใหคําปรึกษาทางโทรศัพทแกผูตองการ
มูลนิธิหมอชาวบาน
เลิกสูบบุหรี่
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธการเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ
ศูนยบริการ Audiotex
บมจ.ทีโอที
ศูนยบริการ Call Center บริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากัด
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด
( มหาชน)
สายดวนชวนรูเอดส
สมาคมแนวรวมภาคธุรกิจไทย
ตานภัยเอดส
ศูนยเอราวัณ
สํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร
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๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๕๐
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๙
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๕
๑๖๗๗
๑๖๗๘

ลักษณะงานที่ใช
Calling Card ประเภท Prepaid และผูตองขังในเรือนจํา
สายดวนองคการเภสัชกรรม
ศูนยแจงเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยจากสารเคมี
ศูนยบริการขอมูลขาวสาร กศน. การศึกษานอกโรงเรียน
ศูนยบริการรถแท็กซี่ สหกรณแท็กซี่สยาม จํากัด
ศูนยวิจัยโรคเอดส ใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคเอดส
ศูนยตอบรับขอมูลทางโทรศัพท สภากาชาดไทย
ศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สายดวน สุขภาพจิต
ศูนยนเรนทร
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส จํากัด
ศูนยบริการขาวสารการทองเที่ยว ททท.
สายดวนโภชนาการ กินดีอยูดี อนามัยใกลตัว
ศูนยบริการประชาชนในการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
เจาหนาที่ของรัฐ
ศูนยบริการ “รวมดวยชวยกัน”
ศูนยบริการขอมูล DTAC Call Center

๑๖๘๑

ศูนยบริการรถแท็กซี่ TAXI RADIO

๑๖๘๕

ศูนยบริการขอมูล บมจ.แสนศิริ

๑๖๘๘

ศูนยรับแจงขอมูลการผลิตและจําหนายยาเสพติด

๑๖๘๙

ศูนยวายุภักษฟาใส
ศูนยบริการสอบถามขอมูลการเดินทาง การรถไฟแหง
ประเทศไทย

๑๖๗๖

๑๖๙๐
๑๖๙๑

ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตํารวจ

๑๖๙๓

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

๑๖๙๔
๑๖๙๖
๑๖๙๙
๑๗๑๑
๑๗๑๓
๑๗๑๗

สายดวนกรมการจัดหางาน
ศูนยบริการรับแจงเหตุเพลิงไหม อุบัติภัยทางน้ํา
ศูนยใหขอมูลบริการของโรงแรมดุสิตธานี
ศูนยบริการโทรสั่งความอรอยกับ McDelivery
ศูนยปราบปรามบุหรี่เถื่อนและสุราเถื่อน
ศูนยบริการ สายดวนเมาไมขับ

หนวยงานหรือบริษัท
บมจ. ทีโอที
องคการเภสัชกรรม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
สหกรณแท็กซี่สยาม จํากัด
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
บจก. ซีทีไอ โลจิสติกส จํากัด
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กรมอนามัย
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา
บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ จํากัด
DTAC
บริษัท ไทเอส คอมมูนิเคชั่น
จํากัด
บริษัท แสนศิริ จํากัด (มหาชน)
กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงการคลัง
การรถไฟแหงประเทศไทย
กองตํารวจสื่อสาร
สํานักงานสงกําลังบํารุง
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
กรมการจัดหางาน
กรมสื่อสารทหารเรือ
โรงแรมดุสิตธานี
บริษัท แมคไทย จํากัด
กรมสรรพสามิต
มูลนิธิเมาไมขับ
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ลักษณะงานที่ใช
หนวยงานหรือบริษัท
๑๗๑๘
มูลนิธิคุณพุม
มูลนิธิคุณพุม
๑๗๑๙
ศูนยบริการ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพ วัฒโนสถ โรงพยาบาลกรุงเทพ
๑๗๒๕
ศูนยบริการขอมูล บลจ.ทหารไทย
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด
๑๗๒๘
สายดวนสุขภาพ รพ.ศิครินทร
โรงพยาบาลศิครินทร
๑๗๒๙
ศูนยบริการ สินทรัพยประกันภัย
บจก. สินทรัพยประกันภัย
๑๗๓๑
ศูนยบริการสั่งซื้อสินคาบริษัท บางกอกอินดัสเตรียลแกส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล
จํากัด
แก็ส
๑๗๓๔
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ บริษัท เชฟโรเลต เซลส
บริษัท เซฟโรเลต เซลส จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด
๑๗๓๗
ศูนยขอมูล ประกันภัย TQM Insurance Broker
TQM Insurance Broker
๑๗๔๑
สายดวนขอมูลอัตโนมัติศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรม
๑๗๔๓
สํานักงานเลขาธิการ
ศูนยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐสภา
สภาผูแทนราษฎร
๑๗๔๖
สําหรับใหบริการ Call Center
กรมการพัฒนาชุมชน
๑๗๕๒
ศูนยสัญญาณวิกฤติ Critical Alarm Center (CAC)
บริษัท เวลเนสแคร จํากัด
๑๗๕๕
สายตรงวิศวกร ซีแพค
บริษัท CPAC
๑๗๕๙
ศูนยบริการ สายดวน Double A
บริษัท แอ็ดวานซ อะโกร จํากัด
๑๗๖๑
สมาคมเสริมสรางครอบครัวใหอบอุน
สมาคมแมบานมหาดไทย
๑๗๖๓
Hello Bangkok
บริษัท บางกอกไตรวิชั่น จํากัด
๑๗๖๔
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ศูนยบริการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
การเกษตร
๑๗๖๕
ศูนยบริการขอมูลประชาชน (Call Center)
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
๑๗๖๖
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ เมืองไทยประกันชีวิต
จํากัด
๑๗๖๗
ใหคําปรึกษาแนะนําการแปลงสินทรัพยเปนทุน
แปลงสินทรัพยเปนทุน
๑๗๗๐
ศูนยบริการ ธนาคารธนชาต Contact Center
บริษัท เงินทุนธนชาติ จํากัด
๑๗๗๑
Bangkok Airways Asia Boutique Airline
บริษัท การบินกรุงเทพฯ
๑๗๗๒
ศูนยบริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลพญาไท
๑๗๗๗
ศูนยบริการ Call Center TOT ๓ G
บมจ. ทีโอที
๑๗๘๒
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซเพรส
FEDEX รับสงพัสดุ
คอรปอเรชั่น
๑๗๘๔
กรมปองกันและบรรเทา
สายดวนนิรภัย
สาธารณภัย
๑๗๘๕
สายดวน ก.พ.ร. (ตอบปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ราชการ)
ระบบราชการ
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เลขหมาย
ลักษณะงานที่ใช
๑๗๘๖
ศูนยบริการขอมูล สํานักงานขาราชการพลเรือน
สายดวน กพ.
๑๗๙๐
แอลเอ็มจี ประกันภัย รับแจงประกันภัยทางรถยนต
๑๘๐๐
๑๘๖๐
๑๘๘๐

บริการ Toll Free
ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

๑๘๘๘
๑๘๙๙

บริการ Calling Card บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ศูนยรับแจงเหตุ มิสกวัน

๑๙๐๐

บริการ Audiotex

หนวยงานหรือบริษัท
สํานักงาน ก.พ
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย
จํากัด
บมจ. ทีโอที
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต
บมจ. ทีโอที
กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค ๑
บริษัท ทริปเปล เอ แอสเซ็ท
แมนเนทเมนท จํากัด
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คณะทีป่ รึกษา
1. นายกฤษฎา
2. นายประทีป
3. นายณัฐพงศ
4. นายชยพล
5. นายสุทธิพงษ
6. นายระพี

บุญราช
กีรติเรขา
ศิริชนะ
ธิติศักดิ์
จุลเจริญ
ผองบุพกิจ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วานิช
ตรีกุล
เจริญผล
ไชยมณี

ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.มท.
ผูอํานวยศูนยดํารงธรรม สตร.สป.มท.
ผูอํานวยการสวนตรวจราชการ สตร.สป.มท.
ผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบการตรวจราชการ สตร.สป.

บรรณาธิการ
1. นายบวรศักดิ์
2. นายบรรจง
3. นางสาวปรียานุช
4. นายบุญสง

คณะผูจ ดั ทําคูม อื
1. นายวราฤทธิ์
ยศหนัก
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.มท.
2. นายนิคม
ชูทองคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.มท.
3. นางสาวบุศรินทร ณ นคร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.มท.
4. นางจารุวรรณ วรุณันต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.มท.
5. นายณัฐพงษ
ตันศักดิ์ดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.มท.
5. นายชาญชัย
วีระชิงชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.มท.
6. นางสาววิระศา วงศประพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.มท.
7. นายนภดล
ศรีแสงทรัพย นายชางภาพชํานาญงาน กรมที่ดิน ชรก.สตร.สป.มท.
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