
 
 
 

ระเบียบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๖๙ และข้อ ๗๐ ของข้อบังคับคณะกรรมการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้   
   “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับคณะกรรมการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
        “ผู้อุทธรณ์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย ถูกสั่งให้พักงาน หรือถูกสั่งให้
ออกจากงานตามข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
       “ผู้ร้องทุกข์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทีม่ีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
 

 ข้อ ๔  ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
            
 

หมวด ๑ 
การอุทธรณ์ 

 

 ข้อ ๕  การยื่นอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นไม่ได้ 
 

     ข้อ ๖  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้อุทธรณ์อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ
แล้วทำการอุทธรณ์แทนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้  
  (๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กำหนด  
  (๓) มีเหตุจำเป็นอย่างอ่ืนที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร 
  การมอบหมายตามวรรคหนึ ่ง ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื ่อผู ้มอบหมายและผู ้ร ับมอบหมาย            
ถ้าผู้มอบหมายไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน 
และให้มีหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย 



 
 

-๒- 

 ข้อ ๗  ผู้อุทธรณ์อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นผู้ดำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดในกระบวนการอุทธรณ์แทนก็ได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน  
  ในการชี้แจงหรือให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการ คู่กรณีมีสิทธินำทนายความ หรือที่ปรึกษาของตนเข้า
มาฟังการพิจารณาได ้ 
 

 ข้อ ๘  การอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้  
  (๑) ชื่อตำแหน่ง สังกัด และท่ีอยู่สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ 
  (๒) คำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ ์และวันที่รับทราบคำสั่ง 
  (๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 
  (๔) คำขอของผู้อุทธรณ์ 
  (๕) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
 

 ข้อ ๙  การยื่นหนังสืออุทธรณ์ ให้ยื่นต่องานสารบรรณของสำนักงาน ทั้งนี้ อาจยื่นหนังสืออุทธรณ์โดยส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่องานสารบรรณของสำนักงานหรือวันที่ที่ทำการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่นคำอุทธรณ์ และให้งานสารบรรณของสำนักงาน
ดำเนินการจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการเพ่ือเสนอประธานอนุกรรมการรับทราบโดยเร็ว 
 

  ข้อ ๑๐  หนังสืออุทธรณ์ที ่ย ื ่นไว้แล้ว  ผู ้อ ุทธรณ์อาจถอนในเวลาใด ๆ ก่อนที่คณะกรรมการมี 
คำวินิจฉัยคำอุทธรณ์นั้นก็ได้  
 การถอนอุทธรณ์ ต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  
 

 ข้อ ๑๑  การพิจารณาคำอุทธรณ์ให้กระทำโดยลับและดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้ดำเนินการพิจารณาโดยเร็วว่าคำอุทธรณ์นั้นเป็นไปตาม
ข้อ ๘ และมีมูลอันควรรับไว้พิจารณาหรือไม่ กรณีคณะอนุกรรมการไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาให้แจ้งผู้อุทธรณ์
ทราบโดยเร็ว   
  (๒) กรณีคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารับอุทธรณ์ไว้พิจารณาให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็ว และ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปตามหมวดนี้  
  (๓) ในการพิจารณาคำอุทธรณ์ต้องให้สิทธิผู้อุทธรณ์ในการคัดค้านว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีเหตุอัน
อาจทำให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เป็นกลาง รวมทั้งต้องให้ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
เพื่อให้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ตลอดจนให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาใน
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพ่ือโต้แย้งหรือชี้แจงสิทธิของตน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  (๔) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ อุทธรณ์ 
กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อน
ครบกำหนดเวลา ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่ครบกำหนดเวลา
ดังกล่าว 
 (๕) เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์แล้วมีความเห็นเป็นประการใด ให้จัดทำรายงานผลการ
พิจารณาคำอุทธรณ ์โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  (ก) ชื่อผู้อุทธรณ์ 
  (ข) ชื่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 
  (ค) สรุปอุทธรณ์และคำขอของผู้อุทธรณ์ 
  (ง) สรุปคำแก้อุทธรณ์ 



 
 

-๓- 

  (จ) ประเด็นที่จะต้องพิจารณา 
  (ฉ) ผลการพิจารณาแต่ละประเด็นพร้อมทั้งเหตุผล 
  (ช) สรุปผลการพิจารณาที่กำหนดให้คู่กรณีปฏิบัติหรือดำเนินการต่อไป 
  รายงานผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ต้องลงลายมือชื ่อของอนุกรรมการด้วย ถ้าผู ้ใดมีเหตุจำเป็น 
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในรายงานผลการพิจารณานั้นด้วย หรือถ้าอนุกรรมการคนใด
มีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิทำความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในรายงานผลการพิจารณาได ้
 (๖) เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำอุทธรณ์เสร็จแล้ว ให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการได้สั่งการเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่
ยุติ ไม่ว่าจะเป็นยกคำอุทธรณ์ หรือพิจารณาทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษทางวินัย คำสั่งให้พักงาน หรือ
คำสั่งให้ออกจากงานนั้นไปในทางใด แต่จะมีคำวินิจฉัยให้เพิ่มโทษมิได้ และให้ผู้อำนวยการดำเนินการให้เป็นไป
ตามนั้นโดยไม่ชักช้า   
   

 ข้อ ๑๒  ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที ่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธ ีปฏิบัต ิราชการทางปกครองมาใช้บ ังคับแก่การดำเนินการพิจารณาคำอุทธรณ์ของ
คณะอนุกรรมการตามข้อ ๑๑ โดยอนุโลม 
 

 
หมวด ๒ 

การร้องทุกข์ 
 

 ข้อ ๑๓ ก่อนการร้องทุกข์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู ้ใต้บังคับบัญชา เมื ่อมีปัญหาเกิดขึ ้นระหว่างกัน ควรจะได้ปรึกษาหารือทำความเข้าใจกัน  ฉะนั ้น เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง
หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของสำนักงาน และหากแสดง
ความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาดังกล่าวเพ่ือเป็นทางแห่งการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น 
      ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความคับข้องใจนั้นไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้
รับคำชี้แจง หรือได้รับคำชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ได้ตามระเบียบนี้ 
 

  ข้อ ๑๔ การร้องทุกข์ให้ร้องได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์สำหรับผู้อ่ืนไม่ได้ และให้ทำคำร้องทุกข์
เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ หรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้อง
ทุกข ์ 
        การร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้  
  (๑) ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด และที่อยู่สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์  
  (๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  
 (๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์  
 (๔) คำขอของผู้ร้องทุกข์  
 (๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีท่ีจำเป็นตามข้อ ๑๕ 
 

 ข้อ ๑๕ ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็น ผู้ร้องทุกข์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง  

 (๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด  



 
 

-๔- 

 (๓) มีเหตุจำเป็นอย่างอ่ืนที่ผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร  
  การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุ
จำเป็นข้างต้น ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน 
 

 ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้ทนายความหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุ
นิติภาวะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดแทนตนในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ขั้นตอนใด ๆ 
ก็ได้ โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้ง หลักฐานแสดงตนของทนายความหรือบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง พร้อมคำร้องทุกข์หรือ
จะยื่นในภายหลังก่อนการดำเนินการในขั้นตอนนั้น ๆ ก็ได้   
 

 ข้อ ๑๗  การยื่นคำร้องทุกข์ ให้ยื่นต่องานสารบรรณของสำนักงาน ทั้งนี้ อาจยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องทุกข์ต่องานสารบรรณของสำนักงานหรือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์
ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข ์เป็นวันยื่นคำร้องทุกข ์  
 กรณีเป็นการยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะอนุกรรมการ ให้งานสารบรรณของสำนักงานดำเนินการจัดส่งคำร้อง
ทุกขใ์ห้เลขานุการคณะอนุกรรมการเพ่ือเสนอประธานอนุกรรมการรับทราบโดยเร็ว 
 

  ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ การนับวันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้อง
ทุกข์นั้น ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
  (๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งเป็นหนังสือ  ให้ถือว่าวันที่ผู้ร้อง
ทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์  
        (๒) ในกรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งตาม (๑) แต่มีการแจ้งคำสั่งให้ทราบ พร้อมสำเนา
คำสั่ง และทำบันทึกวันเดือนปี เวลา สถานที่ที่แจ้ง โดยลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐาน
แล้ว ให้ถือวันที่แจ้งเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์  
       (๓) ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งคำสั่งตาม (๒) และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ให้ส่งสำเนาคำสั่งไปสองฉบับ เพ่ือให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
หนึ่งฉบับ และให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคำสั่งแล้วส่งกลับคืนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ  
กรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ามีผู้รับแล้ว แม้ยังไม่ได้
รับสำเนาคำสั่งฉบับที่ให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคำสั่งกลับคืนมา  ก็ให้ถือว่าผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบ
คำสั่งอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว  
        (๔) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีคำสั่ง
เป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรรับทราบคำสั่งที่ไม่เป็นหนังสือนั้น เป็นวัน
ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์  
        (๕) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา โดยไม่ได้มีคำสั่ง
อย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นวันทราบเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ 
 

  ข้อ ๑๙ ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคำร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใด ๆ ก่อนที่ผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์จะมี 
คำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้  
        การถอนคำร้องทุกข์ต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์  
 

 ข้อ ๒๐  การพิจารณาคำร้องทุกข์ให้กระทำโดยลับและดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีเป็นการร้องทุกข์ผู ้บังคับบัญชาระดับต่ำกว่าผู ้ช่วยผู้อำนวยการลงมา ให้ผู ้อำนวยการ
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 



-๕- 

(ก) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องทุกข์ขึ้นคณะหนึ่งจำนวนไม่เกินห้าคน เพ่ือพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์ ทั้งนี้ ประธานกรรมการพิจารณาคำร้องทุกข์ต้องเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับตำแหน่ง
ของผู้ร้องทุกข์   

(ข) ให้คณะกรรมการพิจารณาคำร้องทุกข์ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์ และให้รายงานต่อผู้อำนวยการโดยเร็ว ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น
ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน โดยต้อง
แสดงเหตุผลความจำเป็นไว้ด้วย  

(ค) เมื่อผู้อำนวยการได้รับรายงานการพิจารณาคำร้องทุกข์ตาม (ข) แล้ว ให้พิจารณาสั่งการต่อไป 
ทั้งนี้ เมื่อผู้อำนวยการสั่งการเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่ยุติ 

(๒) ในกรณีเป็นการร้องทุกข์ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาคำร้องทุกข ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินการพิจารณาคำร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์  
โดยอาจเชิญผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์และผู้ร้องทุกข์มาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้
คณะอนุกรรมการขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน โดยต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นไว้ด้วย   

(ข) เมื่อพิจารณาคำร้องทุกข์เสร็จแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้ 
เมื่อคณะกรรมการสั่งการเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่ยุติ 

ข้อ ๒๑  เมื ่อพิจารณาเรื ่องร้องทุกข์เสร็จแล้ว ให้ผู ้มีอำนาจวินิจฉัยแล้วแจ้งไปยังผู ้ร ้องทุกข์และ
ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

 ข้อ ๒๒  ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที ่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธ ีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บ ังคับแก่การดำเนินการพิจารณาคำร้องทุกข์ของ
คณะกรรมการพิจารณาคำร้องทุกข์ตามข้อ ๒๐ (๑) และคณะอนุกรรมการตามข้อ ๒๐ (๒) โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๓  การพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือประกาศที่สำนักงานใช้อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๗   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (นายสุพจน์  เธียรวุฒิ) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 


