
หลักเกณฑ์ วิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
            ๑. วัตถุประสงค์ 

              เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์ สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้มีมาตรฐานและสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 

             ๒. หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
               ๒.๑ เป็นเรื่องที่มีชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
               ๒.๒ เรื่องท่ีน ามาร้องเรียน ร้องทุกข์ ต้องเป็นเรื่องท่ีใช้ถ้อยค าสุภาพและเป็นกรณีผู้ร้องได้รับความ
เดือดร้อน หรือเสียหาย หรือขอความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                ๒.๓ หนังสือต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควร 
                ๒.๔ ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเป็น
เรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยผู้ร้องต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 
                ๒.๕ ผู้ใดน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
                ๒.๖ เรื่องท่ีไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุพยานหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคล
แน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

               ๓. วิธีการยื่นค าร้องเรียน ร้องทุกข์ 
                   ๓.๑ ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมี 
               - วัน เดือน ปี 
               - ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
               - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่า ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ 
สืบสวน สอบสวนได้ 
               - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
                    ๓.๒ ค าร้องเรียน ร้องทุกข์ อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ หรือทาง Web site ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ ที่  www.kalasin-pao.go.th,  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
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                 ๔. ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
                     ๔.๑ จดหมาย ที่อยู่เลขท่ี ๓/๔๗ ถนนบายพาสทุ่งมน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 
                     ๔.๒ ร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๑  ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  ๕. การจ าหน่ายเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  

                  กรณีเรือ่งร้องเรียน รอ้งทุกข์ ท่ีไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์อาจจ าหน่ายเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังกล่าวออกจากสาระบบการพิจารณา 

                    ๖. การรับเรื่องร้องเรียน กรณี “บัตรสนเท่ห์” ให้พิจารณาด าเนินการดังนี้  
                     ๖.๑ หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ซ่ึง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการไว้โดยสรุปว่า 
                        ๖.๑.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการ ให้ถือเป็นความลับ หากเป็น
บัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
เท่านั้น 
                         ๖.๑.๒ ให้ส่งส าเนาเรื่องราวดังกล่าวโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนหรือส าเนาบัตรสนเท่ห์ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวนทางลับ หากไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จึงจะยุติ
เรื่องได้ หากกรณีมีมูลก็ให้ด าเนินการทั้งคดีทางอาญาและทางวินัย แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องราว
มาทราบด้วย 
                         ๖.๑.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องราวกล่าวโทษแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับ 
หลังจากท่ีได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
                         ๖.๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และ
บุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการ
ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล นั้น 
                     ๖.๒ หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗  ได้เวียนแจ้ง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและการสืบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่า
กระท าผิดวินัย ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการรับฟังบัตรสนเท่ห์ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ไว้ จึงเห็นสมควรอธิบาย
และขยายความเพิ่มเติม ดังนี้  
                          ๖.๒.๑ บัตรสนเท่ห์จะต้องระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง หลักเกณฑ์ข้อนี้ผู้
ร้องเรียนต้องชี้เบาะแส โดยระบุให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องในเรื่องที่ร้องเรียนมาให้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็น
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ วันเวลาและสถานที่ที่ปรากฏข้อเท็จจริง พร้อมกับแนบเอกสาร
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องมาด้วย (ถ้ามี) ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
ได้ ทั้งนี้ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่า เรื่องที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้กระท าผิดวินัยนั้นมีเหตุผลหรือมีพฤติการณ์เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่า ข้อกล่าวหา
ควรจะเป็นเช่นนั้น 
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                                ๖.๒.๒ บัตรสนเท่ห์จะต้องชี้พยานบุคคลแน่นอน หลักเกณฑ์ข้อนี้ผู้ร้องเรียนจะต้อง
ระบุให้เห็นถึงชื่อพยานบุคคลว่ามีใคร เป็นใครบ้าง เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะได้พิจารณาเชิญมาให้ถ้อยค า ซักถาม
ข้อเท็จจริง ซึ่งพยานบุคคลที่ระบุมานี้ควรเป็นบุคคลที่ได้เห็น ได้ยิน หรือได้ทราบข้อความที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ี
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยด้วย 

                       ๗. กรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด  ทั้งนี้ ถ้า
พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือร้องเรียนกรณีบัตรสนเท่ห์ไม่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจน
ไม่มีการชี้พยานบุคคลที่แน่นอน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งยุติหนังสือร้องเรียนกรณีบัตร
สนเท่ห์ดังกล่าว 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
               ๑. เมื่อมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะลงทะเบียนรับหนังสือร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ดังกล่าว 
               ๒. หัวหน้าส านักปลัดฯ พิจารณาร่วมกับหัวหน้าฝ่ายนิติการฯ ในเบื้องต้น 
               ๓. มอบหมายนิติกรผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  หรือหากเป็นกรณีเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ยุ่งยาก ซับซ้อน อาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม 
               ๔. รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล าดับชั้น 
                
หมายเหตุ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะด าเนินการและแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์    
               ให้ผู้รอ้งทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่  นร  ๐๒๐๖/ว ๒๑๘    
  

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
     ท าเนียบรัฐบาล กท. ๑๐๓๐๐ 

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๑ 
 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ  และ  การสอบสวนเรื่องราว       

ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 
เรียน (เวียนกระทรวง   ทบวง  กรมและจังหวัด)   
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ .   บัญชีรายชื่อมติคณะรัฐมนตร/ีค าสั่งนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ 
   ข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระผิดวินัย   ที่ยกเลิก 

๒.  ส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕  
 ลงวันที่   ๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๑ 
๓   ส าเนาหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวันที่  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ 
๔.  ส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕  
 ลงวันที่   ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๐ 
  
 
เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเก่ียวกับระเบียบการสอบสวนเรื่องราวร้องกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิด

วินัยและการรับพิจารณาบัตรสนเท่ห์   จ านวน  ๒  ฉบับ  และค าสั่งนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์
กล่าวโทษข้าราชการ   จ านวน  ๑ ฉบับ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า   มติคณะรัฐมนตรีและค าสั่งนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระท าผิดวินัยดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติมานานแล้ว  สมควรน ามติคณะรัฐมนตรีและค าสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
มารวบรวม   ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ใหม่   ให้มีความสมบูรณ์อยู่ในฉบับ
เดียวกัน  โดยมีความสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียดชัดเจน   สะดวกในการ
อ้างอิงและเหมาะสมในการถือปฏิบัติ   ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้น าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย    ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและค าสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าว  มาก าหนดขึ้นใหม่  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย   ส านักงาน  ก.พ.และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย   และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาความเห็นดังกล่าวแล้ว   เห็นสมควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีและค าสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าว   
โดยพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องทั้ง  ๓  ฉบับ  และก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย
ขึ้นใหม่  ดังนี้ 

๑.  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการ   ในเบ้ืองต้น  ให้ถือเป็นความลับทางราชการ   
หากเป็นบัตรสนเท่ห์  ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง   ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
เท่านั้น 



-๒- 
๒. ส่งส าเนาเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนหรือส าเนาบัตรสนเท่ห์ให้             

ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงเพียงใด   หรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย   จึงจะยุติเรื่องได้   ทั้งนี้  ให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับเรื่องราวทราบ 

๓.  ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ได้รับเรื่องราว  ฯ  แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับ  หลังจากที่ได้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์  และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 

๔.  ถ้าปรากฏว่า  มีความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง  ให้ด าเนินคดีทางอาญา  ถ้า
ปรากฏมีมูลความจริงเป็นกรณีความผิดทางวินัย  ให้ด าเนินการสอบสวน  หรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตาม          
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๕. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องและพยานอย่าให้ต้องรับภัยหรือความ
ไม่ชอบธรรม  ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการเป็นพยานนั้น 

๖. ในการด าเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง  หากเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนในทาง
ลับได้กระท าละเมิดต่อข้าราชการผู้ถูกกล่าวโทษหรือบุคคลภายนอก  และความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระท าใน
หน้าที่แม้มิได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หน่วยงานต้องรับผิดชดใช้                ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๔๑  ลงมติว่า 
๑.  อนุมัติให้ยกเลิกค าสั่งนายกรัฐมนตรี   เรื่อง   การสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ              

ข้าราชการ   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๔๙๖  เรื่อง ระเบียบการสอบสวนเรื่องราวร้องกล่าวโทษ            
ข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ เรื่อง  บัตรสนเท่ห์ ทั้ง ๓ ฉบับ 

๒.  เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและ           การ
สอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย   ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  โดยปรับปรุง
ข้อ ๕ เป็นว่า "ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง  พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวน
สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม  ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน  การเป็นพยาน  หรือการให้ข้อมูลนั้น ”  
และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป  

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

       ขอแสดงความนับถืออย่างสูง  
 

     (ลงชื่อ)   วิษณุ    เครืองาม 
            (นายวิษณุ   เครืองาม) 

            เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
ส านักบริหารงานสารสนเทศโทร.๒๘๐-๑๔๔๕โทรสาร     ๒๘๐-๑๔๔๖ ,๒๘๒-๔๐๔๕ 

 


