คู่มือการรายงานผลดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ตามแบบรายงานผลดาเนินการ
กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คานา
ด้ว ยรัฐ บาลมีน โยบายสาคัญเร่งด่ว นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบ
ในระบบราชการ สานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของ ศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้รับมอบหมาย
ให้รวบรวมผลการดาเนินการ กรณีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานของรัฐ
ผ่า นการรายงานของศูน ย์ป ฏิบัติก ารต่อ ต้า นการทุจ ริต (ศปท.) ของแต่ล ะหน่ว ยงาน เพื่อ รายงานต่อ ศอตช.
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ซึ่งนามาตรการทางวินัย ปกครอง มาใช้อย่างรวดเร็ว
และเด็ด ขาด โดยมอบหมายสานัก งาน ป.ป.ท. ให้แ จ้ง ทุก หน่ว ยงานถือ ปฏิบัติอ ย่า งเคร่ง ครัด และจริง จัง ตาม
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ
สานักงาน ป.ป.ท. จึงดาเนินการปรับปรุงแบบรายงานผลดาเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการทุจ ริ ตหรื อประพฤติช อบ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ มติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 27 มีนาคม 2561 และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการรายงานผลดาเนินการเพื่อให้สามารถรายงานได้โดยสะดวกรวดเร็วและลดการใช้กระดาษ ใน
การนี้ สานักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทาคู่มือการรายงานผลดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามแบบรายงานผลดาเนินการ กรณี
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้ ศปท. แต่ละหน่วยงานสามารถรายงาน
ข้อมูลและจัดส่งแบบรายงานมายังสานักงาน ป.ป.ท. ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

กลุ่มงานอานวยการและกากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองอานวยการต่อต้านการทุจริต สานักงาน ป.ป.ท.
(พฤศจิกายน 2561)

สารบัญ
คานา
การรายงานผลดาเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

1. ขั้นตอนการรายงานผลการดาเนินการ
1. แบบรายงานผลการดาเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2. แบบสรุปรายงานผลการดาเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2. วิธีการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานผลการดาเนินการ
กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของ ศปท. ที่รายงานและหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการกล่าวหาร้องเรียน
ส่วนที่ 3 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ส่วนที่ 4 การดาเนินการทางวินัย อาญา ปกครอง
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอื่นใด
พร้อมกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน
3. วิธีการจัดส่งข้อมูลมายังสานักงาน ป.ป.ท.
แผนผังขั้นตอนดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561
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การรายงานผลดาเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ด้ว ยศูน ย์ป ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่ง ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
เห็นชอบให้จัดตั้งส่วนราชการชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เพื่อเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ
โดยให้รองหัวหน้าส่วนราชการทาหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกตาแหน่งหนึ่ง
แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ” เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต”
เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการผลักดัน
นโยบายสาคัญเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบ
มอบหมายให้สานักงาน ป.ป.ท. ดาเนิ น การแสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่ อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริ ง
และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่ง รัด
ผลการดาเนิน งานตามที่กาหนดในคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว และรายงานผลการปฏิบัติ
พร้อมเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ และพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย
1. ให้ทุก ภาคส่ว นราชการและหน่ว ยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ แนวทางการป้อ งกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบได้
2. ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล โดยให้ บั ง คั บ ใช้ ม าตรการทางวิ นั ย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฏหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
3. ในกรณีก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งของส่ว นราชการและหน่ว ยงานของรัฐ ให้หัว หน้า ส่ว นราชการ
และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม กากั บ ดู แ ล การดาเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ
แห่ ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด
4. กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
โดย คสช. ได้มคี าสั่งที่ 127/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 จัดตั้ง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
(คตช.) เพื่อเป็นกลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผลักดันนโยบายในเรื่องของการป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ มีหัวหน้า คสช. เป็นประธาน
กรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม
2559 ตามคาสั่ง คสช. ที่ 3/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 และคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 226/2557
ลงวัน ที่ 24 พฤศจิก ายน 2557 จัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการต่อ ต้า นการทุจ ริต แห่ง ชาติ (ศอตช.) เพื่อ เป็น กลไก
อานวยการ ภายใต้ คณะกรรมการอานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
ประธาน และเลขาธิการกรรมการ ป.ป.ท. เป็น กรรมการและเลขานุการ
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ซึ่งได้มีการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ เป็น 3 ระดับ คือ คตช. เป็นกลไกระดับ
นโยบาย ศอตช. เป็นกลไกประสานการขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ และ ศปท. ระดั บ กระทรวง เป็ น กลไก
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับกระทรวง
นอกจากนี้ คณะกรรมการอานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ มีคาสั่งที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ศปท. โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน
อนุกรรมการ รองเลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นรองประธานอนุกรรมการ เพื่อประสานขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ศปท.
สาหรับการรายงานผลดาเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท. มายัง
สานักงาน ป.ป.ท. สืบเนื่องจาก
1. คาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
2. มติการประชุม ศอตช. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ซึ่งให้ ศปท. แต่ละหน่วยงาน
จัดทารายละเอียดงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่รับไว้และยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
และเรื่องที่รับใหม่ รายงานความคืบหน้าของผลการดาเนินงาน และสถานะของเรื่องปั จจุบัน ให้กับ ศอตช. ทุกวันที่
10 ของทุกเดือน
3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการในการประชุม คตช. ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ให้ ศปท. ดาเนินการ
(1) เป็นกลไกขับเคลื่อนและสั่งการในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ รัฐบาล และ คสช.
โดยมี ศอตช. เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติ
(2) ติดตามผลการดาเนินงานการใช้มาตรการทางวินัย / ปกครอง ของหน่วยงานในสังกัด และสรุปรายงานให้
คตช. (ผ่าน ศอตช.) ทราบ
(3) ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการทางวินัย ทั้งเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการและรับเรื่องใหม่
โดยเฉพาะกรณีปรากฏผู้ร้องเรียนหรือระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนและแจ้งให้ ศอตช. (สานักงาน ป.ป.ท.) เพื่อเป็นการติดตาม
การดาเนินการ และให้รายงานความคืบหน้าทุกวงรอบ 30 วัน
4. ด้วยเหตุข้างต้นสานักงาน ป.ป.ท. จึงมีหนังสือ ศอตช. ที่ ยธ 1230.1/1985 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558
ถึง ศปท.แต่ละหน่วยงาน ให้ ดาเนินการรายงานการดาเนินการกรณี ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ตามแบบรายงานที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
5. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศปท.
ในมติดังกล่าวมีการกาหนดให้ ศปท. ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ
รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมตามที่กฎหมายกาหนดเป็นอานาจหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ให้ ศปท. ประสานงาน ร่วมมือหรือดาเนินการอื่นใด ตามที่ ศอตช. หรือ สานักงาน ป.ป.ท. สั่งการหรือร้องขอ
แล้วแต่กรณี
6. มติในการประชุม คตช. ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 2 กันยายน 2559
- เห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ ศปท.กระทรวง ดังนี้
(1) เป็นศูนย์อานวยการกลางในการประสานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวง
(2) ทาหน้าที่ประสาน เร่งรัด กากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในกากับของกระทรวง
ดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานเช่นเดียวกับส่วนราชการระดับกรม
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(3) ทาหน้าที่ตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการดาเนินการทางปกครอง / วินัย ของหน่วยงานในสังกัด
และให้เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณีแล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ
- รับทราบและเห็นชอบแนวทางการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วงที่ 3 ของ Roadmap
(1) เร่งรัดขับเคลื่อนการดาเนินการภาครัฐให้อยู่ในกรอบธรรมาภิบาล โดยใช้หนังสือร้องเรียน
หรือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือ
(2) ศอตช. เป็น กลไกการขับ เคลื่อ นการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ในระดับ ประเทศ
และ ศปท. เป็นกลการขับเคลื่อนภายในกระทรวง
(3) ใช้มาตรการของฝ่ายบริหารผลักดันให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
7. มติค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 27 มีน าคม 2561 เรื่อ ง มาตรการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึง่ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย ดังนี้
ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาดาเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว
ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
หรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่ อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้น ชี้มูลความผิด
ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปดารงตาแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและป้อ งกัน การกระทาที่อ าจมีผ ลต่อ การตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เ ป็น เรื่อ งร้า ยแรง
หรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในอัตรากาลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสานักนายกรัฐมนตรี และดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดขึ้นตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ
และการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ง ชาติที่ 68/2559 เรื่อ งมาตรการแก้ปัญ หาเจ้า หน้า ที่ใ นหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ แล ะการกาหนด
กรอบอัตรากาลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี
ข้ อ 2 ในกรณี ที่ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว พบว่ า มี ห ลั ก ฐานควรเชื่ อ ได้ ว่ า สามารถสรุ ป ความผิ ด
ได้ชัดเจนถึงขั้น ชี้มูล ความผิด ให้ ส่ ว นราชการต้นสั งกัดดาเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้า
และเร่งรัดการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้
ก่อนหรือออกจากตาแหน่งก็ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ ยวข้องกับการกระทา
ความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดาเนินคดีโดยทันที
กระบวนการพิจารณาดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามปกติ แต่ให้เร่งดาเนินการให้แล้ วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลาดับตามความสาคัญ ความสนใจของประชาชน
และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการปรับย้ายจากตาแหน่งเดิม
และห้ามปรับย้ายกลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย
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ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทาให้การปฏิบัติราชการ
เกิ ด ความล่ า ช้ า หรื อ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ร าชการ หรื อ ท าให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ น
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นตามข้อ 1 วรรคสองด้วย
ข้ อ 4 ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาจั ด ให้ มี ม าตรการคุ้ ม ครองพยาน หรื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดาเนินการต่ อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการดาเนินการ
ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นหน่วยงานตามคาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 พิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระยะเร่งด่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งให้แจ้งเวียนบัญชานายกรัฐมนตรี ซึ่งให้แจ้งทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจัง
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อไป
ตามหนังสือสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/4984 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
สานักงาน ป.ป.ท. จึงดาเนิน การปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลดาเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
และคาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และแจ้งเวียนไปยัง ศปท.
ทั้ง 38 หน่วยงาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยแจ้งยกเลิกแบบรายงานเดิมและให้รายงานผลดาเนินการตาม
รูปแบบรายที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมี 3 แบบรายงาน คือ
1. แบบรายงานผลการดาเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(ตามมติ ครม. วันที่ 27 มีนาคม 2561) ให้รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
2. แบบรายงานผลการดาเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(ก่อนมติ ครม. วันที่ 27 มีนาคม 2561) เฉพาะเรื่องซึ่งรับไว้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่
27 มีนาคม 2561 และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ เพื่อเป็นการติดตามผลดาเนินการ
3. แบบสรุปผลการจัดส่งข้อมูล
ภายหลังการรายงานตามรูปแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ ในการประชุมของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของ ศปท. ประกอบข้อเสนอแนะในการประชุมประเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ จังหวัดราชบุรี
มีมติในการประชุมให้ สานักงาน ป.ป.ท. ดาเนินการปรับปรุงรูปแบบรายงานให้กระชับและสะดวกต่อการรายงานข้อมูล
สานักงาน ป.ป.ท. จึงทาการปรับปรุงรูปแบบรายงานตามมติในการประชุม โดยปรับให้เหลือเพียง 2 แบบรายงาน
1. แบบรายงานผลการดาเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2. แบบสรุปรายงานผลการดาเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
และปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานข้อมูลให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการส่งข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของสานักงาน ป.ป.ท.
http://www.pacc.go.th/acoc ซึ่งมีการกาหนดรหัสของผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านเฉพาะของ ศปท. ในแต่ละหน่วยงาน
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1. ขั้นตอนการรายงานงานผลการดาเนินการ
แบบรายงานจะมี 2 แบบ
1. แบบรายงานผลการดาเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2. แบบสรุปรายงานผลการดาเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
1. แบบรายงานผลการดาเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
แบบรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ นับแต่รับเรื่องร้องเรียนหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
สัง กัด กระทาการทุจ ริต ประพฤติมิช อบ จนกระทั่ ง สิ้น สุด กระบวนการที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของหน่ว ยงาน
การรายงานจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้
1. ข้อมูลของ ศปท. ที่รายงานและหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัย
ว่ากระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนหรือพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องดาเนินการ
ตรวจสอบหรือสอบสวนข้อเท็จจริง
3. ข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น คือ การรายงานผลดาเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนการดาเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ข้ อ มู ล การด าเนิ น การทางวิ นั ย อาญา ปกครอง หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลั ง ตรวจสอบ
ข้อเท็จ จริงแล้ ว เสร็ จ เป็นการรายงานผลดาเนินการในมาตรการทางวินัย อาญา ปกครอง ภายหลังหน่ว ยงาน
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
การรายงานข้อมูลในส่วนนี้จะรายงานเมื่อหน่วยงานมีการดาเนินการในขั้นตอนดาเนินการดังกล่าว
หากหน่วยงานมิได้มีการดาเนินการภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น หลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ
พบว่าไม่มีมูลตามข้อร้องเรียนจึงยุติเรื่อง เข่นนี้การรายงานข้อมูลในเรื่องดังกล่าวจึงสิ้นสุดเพียงแต่ในข้อ 3 เท่านั้น เป็นต้น
5. ข้อมูลปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอื่นใด พร้อมกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รายงานข้อมูล
ตามแบบรายงาน
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2. แบบสรุป รายงานผลการดาเนิน การ กรณีข้อ ร้อ งเรีย นเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ กระทาการทุ จ ริ ต
หรือประพฤติมิชอบ
เป็นแบบสรุปรายงานที่ให้ระบุข้อมูลว่า การรายงานข้อมูลมายังสานักงาน ป.ป.ท. ในครั้งนั้นๆ
ศปท. ได้แจ้งข้อมูลประการใดมายังสานักงาน ป.ป.ท. โดยแบบรายงานดังกล่าวจึงเสมือนใบประหน้าในการจัดส่ง
ข้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจทานความครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ที่ จั ด ส่ ง และเพื่ อ แจ้ ง ว่ า ในรอบการรายงานหน่ ว ยงานได้ มี ก าร
ดาเนินการในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบหรือไม่ อย่างไร ซึ่งมี 3 ตัวเลือก
(1) หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(2) หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(3) หน่วยงานมีความคืบหน้าการดาเนินการเรื่องร้องเรียนเดิม

การเลือกหัวข้อรายงาน
1. กรณีในรอบการรายงานประจาเดือน หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้กรอกข้อมูลใน “แบบสรุปผลการรายงานผลการดาเนินการ” เพียงแบบรายงานเดียว โดยให้คลิกที่
กล่องตัวเลือก / ข้างหน้าข้อความ “หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ” และส่งแบบสรุปรายงานผลการดาเนินการ มายังสานักงาน ป.ป.ท. เพียงแบบรายงานเดียว ดังนี้
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2. กรณีในรอบการรายงานประจาเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้คลิกที่กล่องตัวเลือก / ข้างหน้าข้อความ “หน่วยงาน
มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ” และระบุใส่เครื่องหมาย / ในส่วน
การแจ้งข้อมูล ในช่อง “รับใหม่”
กรณีนี้การจัดส่งข้อมูล ศปท. ต้องจัดส่งข้อมูลมายังสานักงาน ป.ป.ท. ทั้ง 2 แบบรายงาน คือ
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินการ และ แบบรายงานผลการดาเนินการ
3. กรณีใ นรอบการรายงานประจาเดือ นหรือ ในการรายงานครั้ง นั้น (กรณีห น่ว ยงานมีก าร
รายงานข้อมูลมากกว่า 1 ครั้งในรอบการรายงานประจาเดือน) หน่วยงานมีความคืบหน้า ของการดาเนินการใน
กรณีเรื่องร้องเรีย นที่รับ ไว้ดาเนิ นการเดิม ให้คลิกที่กล่องตัวเลื อก / ข้างหน้าข้อความ “หน่วยงานมี ความ
คืบหน้าการดาเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม” และระบุใส่เครื่องหมาย / ในส่วนการแจ้งข้อมูลในช่อง “ความคืบหน้า”
กรณีนี้การจัดส่งข้อมูล ศปท. ต้องจัดส่งข้อมูลมายังสานักงาน ป.ป.ท. ทั้ง 2 แบบรายงาน คือ
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินการ และ แบบรายงานผลการดาเนินการ
ตัวอย่าง

ระยะเวลาการรายงานข้อมูล
รายงานผลการดาเนินการเป็นรอบรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยการรายงานข้ อมู ล
มายังสานักงาน ป.ป.ท. ทุกครั้งต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
ให้จัดส่งข้อมูลทุกครั้ง โดยสานักงาน ป.ป.ท. ไม่รับการรายงานข้อมูลที่มิได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา นอกจากนี้ ศปท. จะต้องเป็นผู้รายงานข้อมูลมายังสานักงาน ป.ป.ท. โดยตรงเท่านั้น
เนื่องจากสานักงาน ป.ป.ท. มิได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานที่มิใช่ ศปท.
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2. วิธีการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานผลการดาเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
แบบรายงานประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. ข้อมูลของ ศปท. ที่รายงานและหน่ว ยงานต้นสั งกัด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ถูกกล่าวหาหรือสงสั ยว่า
กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนหรือพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องดาเนินการ
ตรวจสอบหรือสอบสวนข้อเท็จจริง
3. ข้อมูล การตรวจสอบข้ อเท็จ จริ งเบื้ องต้น คือ การรายงานผลด าเนิน การในขั้น ตอนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนการดาเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลการดาเนินการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
ซึ่งเป็นการรายงานผลดาเนินการในมาตรการทางวินัย อาญา ปกครอง ภายหลังหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
การรายงานข้อมูลในส่วนนี้จะรายงานเมื่อหน่วยงานมีการดาเนินการในขั้นตอนดาเนินการดังกล่าว
หากหน่วยงานมิได้มีการดาเนินการภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น หลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ
พบว่าไม่มีมูลตามข้อร้องเรียนจึงยุติเรื่อง เข่นนี้การรายงานข้อมูลในเรื่องดังกล่าวจึงสิ้นสุดเพียงแต่ในข้อ 3 เท่านั้น เป็นต้น
5. ข้อมูลปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอื่นใด พร้อมกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รายงานข้อมูลตาม
แบบรายงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของ ศปท. ที่รายงานและหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาหรื อ
สงสัยว่ากระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ

บรรทัดแรก ให้ระบุชื่อ ศปท. ที่ผู้รายงานข้อมูล โดยให้คลิกที่คาว่า “ชื่อต้นสังกัดของ ศปท.”
กล่องข้อความจะแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีการจัดตั้ง ศปท. ทั้ง 38 หน่วยงาน ให้เลือกหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
บรรทัดที่สอง “หน่วยงานในสังกัด” หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือ
สงสัย ว่า กระทาการทุจ ริต ประพฤติมิช อบ การระบุชื่อ หน่ว ยงานให้ ค ลิก ที่ข้อ ความว่า “หน่ว ยงานต้น สั ง กั ด
ของผู้ถูก กล่า วหา” ลบข้อ ความดัง กล่า ว และแทนที่ด้ว ยชื่อ หน่ว ยงานต้น สังกัดของผู้ถูก กล่าวหรือ สงสัยว่า
กระทาความผิด หากหน่ว ยงานไม่มีหน่วยงานในสังกัดก็ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ เช่น ศปท.กระทรวงการคลัง
หน่วยงานในสังกัด กรมสรรพากร เป็นต้น หลังจากนั้นให้ระบุวันที่จัดส่งรายงานมายังสานักงาน ป.ป.ท.
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการกล่าวหาร้องเรียน

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลเหตุให้หน่วยงานต้นสังกัด
ต้องทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการการกระทาทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ โดยข้อมูลจะมีทั้งหมด 5 ข้อ
ในการกรอกข้อมูล หากเป็นเรื่องที่เกิดหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ให้เริ่มกรอกข้อมูลที่ข้อ 1.1
แต่หากเป็นเรื่องที่เกิดก่อนคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง
วันที่ 26 มีนาคม 2561 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงาน ให้เริ่มกรอกข้อมูลที่ข้อ 1.2

ข้อ 1.1 เป็นการรายงานข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่เกิดขึ้นหลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
“เลขที่เรื่อง เลขที่เรื่อง / ปีงบประมาณที่รับเรื่อง” ให้ระบุเลขที่ของเรื่องร้องเรียนซึ่ง ศปท. แต่ละแห่ง
เป็นผู้กาหนด โดย ศปท. แต่ละแห่งจะต้องเป็นผู้กาหนดและควบคุมเลขทีข่ องเรื่องร้องเรียนที่รายงานมายังสานักงาน ป.ป.ท.
ในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ก. มีกรมในสังกัด 3 กรม แต่ละกรมได้รับเรื่องร้องเรียน กรมละ 2 เรื่อง
ในปีงบประมาณ 2561 ดังนั้น ในการรายงานข้อมูล ศปท. กระทรวง ก. ก็จะต้องออกเลขที่เรื่องทั้งหมด 6 เลข คือ
1/2561 – 6/2561 ซึ่งการกาหนดว่าเรื่องร้องเรียนใดจะใช้ห มายเลขใดนั้นเป็นดุลยพินิจของ ศปท.กระทรวง ก.
จะเป็นผู้กาหนด
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“วั น ที ่ ร ั บ เรื ่ อ ง คลิ ก ที ่ นี ่ เ พื ่ อ ใส่ ว ั น ที ่ ” คื อ วั น ที ่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ได้ ร ั บ หรื อ ทราบเรื่ อ งกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไว้เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เช่น มีการร้องเรียนกล่าวหา
นาย ก. ที่สานัก งานปลัด กระทรวงการคลัง ในวัน ที่ 1 พฤศจิก ายน 2561 สานัก งานปลัด จัด ส่ง เรื่อ งไปยัง
กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของนาย ก. เพื่อดาเนินการตามหน้าที่ กรมสรรพสามิต ได้รับเรื่องในวันที่
10 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น วันที่รับเรื่องในกรณีนี้ คือ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่กรมสรรพสามิต
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีหน้าที่ดาเนินการสืบสวนสอบสวนการกระทาความความผิดตามที่มีการร้องเรียนได้รับ
เรื่องไว้ดาเนินการ เป็นต้น
“การรับเรื่อง” หมายถึง สาเหตุที่หน่วยงานรับเรื่องดังกล่าวไว้ดาเนินการ โดยให้ประเภทของการรับเรื่อง
ในกล่องข้อความ โดยคลิกที่ “เลือกรายงาน” รายการในกล่องข้อความจะแสดงตัวเลือก 5 ตัวเลือก โดยให้เลือกให้
ตรงกับข้อมูลที่เกิดขึ้น และให้ระบุรายละเอียดของการรับเรื่องในช่องถัดไป คือ

1. ร้องเรียนโดยตรงมาที่หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าทีร่ ัฐผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด
ซึ่ง เป็น หน่ว ยงานที่ มีอานาจหน้าที่ ดาเนิน การสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีอานาจหน้าที่ลงโทษทางวินัย
หรือ ในทางการบริหารงานบุคคล เช่น นาย ข. นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ สังกัด กรม ก. กระทรวง ป.
ดังนั้น กรม ก. ถือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบสืบสวนและดาเนินการทางวินัย เมื่อมีกรณีกล่าวหา
ว่า นาย ข. กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งหากมีการร้องเรียนนาย ข. มาที่ กรม ก. โดยตรง ถือว่าเป็น
กรณีร้องเรียนโดยตรงมาที่หน่วยงาน แต่หากร้องเรียนไปที่กระทรวง ป. ซึ่งกรม ก. อยู่ในสังกัด เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็น
การร้องเรียนโดยตรงมาที่หน่วยงาน เป็นต้น
2. หน่วยงานตรวจสอบพบเอง หมายถึง กรณีที่มิได้มีการกล่าวหาร้องเรียนจากภายนอกมาที่หน่วยงาน
แต่เป็นกรณีที่หน่วยงาน ตามความหมายในข้อ 1. เป็นผู้ตรวจสอบพบการทุจริตประพฤติมิชอบ เช่น ตรวจสอบ
ภายในตรวจตามแผนการตรวจประจาปีแล้ว พบความผิดปกติก ารเบิก จ่าย จึง รายงานต่อ หัว หน้าส่ว นราชการ
หัวหน้าส่วนราชการจึงเกษียณสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เป็นต้น
3. รั บเรื่ องจากหน่วยงานอื่ น หมายถึง กรณีห น่ว ยงานอื่นซึ่งมิ ใช่ห น่ว ยงานต้นสั งกัดที่มีอานาจหน้าที่
ดาเนินการในกรณีร้องเรียน ได้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ดาเนินการ เช่น ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สังกัด กรม ก. ซึ่งกรม ก. มีหน้าที่ดาเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีความผิด แต่ได้มีการร้องเรียนไปที่สานักงาน
ปลัดกระทรวง ข. ซึ่ง กรม ก. อยู่ในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวง ข. จึงส่งเรื่องมาให้ กรม ก. ถือว่า กรม ก. รับเรื่อง
มาจากหน่ว ยงานอื่น โดยเมื่อ คลิก เลือ กตัว เลือ กดัง กล่า วแล้ว ให้ร ะบุร ายเอีย ด ของการรับ เรื่อ งในช่อ งถัด ไป
เช่น รับจากกระทรวง ข. เป็นต้น
4. บัตรสนเท่ห์ หมายถึง หนังสือกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ในเอกสาร
ฉบับดังกล่าวมิได้ร ะบุชื่อผู้ กล่าวหาหรื อผู้ ร้องเรียน สาหรับกรณีตัวเลือกบัตรสนเท่ห์ นี้ รวมทั้งกรณีที่หน่ว ยงาน
ต้นสังกัดได้รับเรื่องโดยตรงหรือกรณีหน่วยงานต้นสังกัดได้รับจากหน่วยงานอื่น
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5. อื่นๆ หมายถึง กรณีอื่นนอกจาก 4 กรณีข้างต้น ที่เป็นเหตุให้หน่วยงานต้นสังกัดรับเรื่องไว้ดาเนินการ
เมื่อเลือกตัวเลือกตรงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้ว ให้ระบุรายละเอียดของการรับเรื่องหลังข้อความ “รายละเอียด”
โดยคลิกที่ข้อความ “คลิกเพื่อระบุข้อความ” ให้ลบข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อมูลเรื่อง เช่น เลขที่เอกสารอ้างอิง
รายละเอียดเรื่อง เป็นต้น

ในข้อ 1.2 การรายงานข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่เกิดขึ้น ก่อนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีน าคม 2561 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด
การรายงานข้อมูลเป็นตัวเลือกในกล่องข้อความ โดยให้ท่านคลิกเลือกที่ O และเปลี่ยนเป็น X ที่ด้านหน้าข้อความ
ซึ่งตรงกับการดาเนินการของท่าน ซึ่งมี 2 ตัวเลือก คือ เคยรายงาน และ ไม่เคยรายงาน

หากท่า นเลือ กที่ตัว เลือ ก เคยรายงาน ให้ท่า นกรอกข้อ มูล การรายงานเรื่อ งมายัง สานัก งาน ป.ป.ท.
เช่น เลขที่หนังสือนาส่ง จานวนครั้งที่รายงาน เป็นต้น เพื่อให้สานักงาน ป.ป.ท. สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานได้
หากท่านไม่เคยรายงานเรื่องดังกล่าวมายังสานักงาน ป.ป.ท. ให้เลือกที่ตัวเลือก ไม่เคยรายงาน ให้ระบุข้อมูลการรับเรื่อง
ไว้เพื่อดาเนินการและวันที่หน่วยงานต้นสังกัดรับเรื่องไว้เพื่อดาเนินการ

ข้อ 1.3 การรายงานข้อมูลของผู้กล่าวหา/ร้องเรียน นี้ ให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานในการพิจารณาแจ้งข้อมูล
โดยหากหน่วยงานพิจารณาไม่แจ้งข้อมูลในส่วนนี้มายังสานักงาน ป.ป.ท. ให้ท่านแจ้งในบรรทัดถัดไปว่า ขอปกปิด
ตัว อย่ าง

ในข้อ 1.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด ให้ระบุข้อมูล ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
ขณะที่มีการร้องเรียนว่าเกิดการกระทาผิด โดยคลิกและลบที่ข้อความ “คลิกเพื่อระบุ ชื่อ-สกุล...” และกรอกข้อมูลใหม่แทนที่
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ในข้อ 1.5 พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทาความผิด
(1) พฤติการณ์โดยสรุป ระบุพฤติการณ์กระทาผิดโดยสรุป…”
ให้ระบุข้อมูลพฤติการณ์ ที่กล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทาการทุจริตประพฤติมิช อบ
หรือพฤติการณ์อันเป็น สาเหตุที่ทาให้ห น่ว ยงานต้อ งดาเนิน การตรวจสอบข้อ เท็จ จริง โดยให้ร ะบุวัน เวลา
สถานที่เกิด เหตุ หรื อ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยสรุป เท่าที่สามารถระบุได้
(2) บุคคลซึ่งมีส่วนในการกระทาความผิด คลิกเพื่อระบุ ชื่อ-สกุล”
หมายถึง บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีการกล่าวอ้างว่า
ได้ร่วมกระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวอย่าง
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ส่วนที่ 3 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ข้อมูลส่วนนี้ คือ ข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ซึ่งแบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ ข้อมูลวันที่เริ่มดาเนินการตรวจสอบ, การดาเนินการเมื่อครบกาหนด 7 วัน
นับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน, การดาเนิน การเมื่อครบกาหนด 30 วัน ภายหลังครบกาหนดเวลา 7 วันนับแต่ รับ
เรื่องร้องเรียน และสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
“2.1 เริ่ มดาเนิน การตรวจสอบข้อเท็จจริ งวัน ที่...” ในหั ว ข้อนี้ ให้ ระบุ วันที่ ห น่ว ยงานต้นสั งกัด เริ่ม
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหมายถึงวันที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ มีอานาจหน้าที่มอบหมายสั่งการให้
ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่ง อาจสั่ง ให้ดาเนินการด้วยวาจาหรือเป็น หนังสือ การระบุวันที่เริ่มดาเนินการให้
เลือกตัวเลือกปฏิทิน และระบุรายละเอียดของการดาเนินการพร้อมเอกสารอ้างอิงในช่องถัดไป ดังนี้
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“**2.2 การดาเนินการเมื่อครบกาหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน” การรายงานข้อมูลในส่วนนี้
เป็นไปตามที่กาหนดในมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ข้อ 1 ที่ระบุว่า “ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จ จริ งเบื้ องต้ น ให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน 7 วัน แล้ ว รายงานผลการพิจารณาต่ อหั ว หน้าส่ ว นราชการ
และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที”
การระบุข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการรายงานข้อมูลว่าในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่หน่วยงานต้นสังกัด
ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ รับเรื่องไว้เพื่อดาเนินการ หน่วยงานต้นสังกัด
ได้มีการดาเนิ น การอย่ า งไรเกี่ย วกั บ กรณีร้ องเรียนกล่ าวหาดังกล่ าว ซึ่งระยะเวลา 7 วัน จะเริ่ม นับตั้งแต่ วั น ที่
หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีอานาจหน้าที่ได้รับเรื่องไว้เพื่อดาเนินการจนถึงครบ 7 วัน โดยนับวันต่อเนื่องกันโดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ
ในข้อ (1) จะมีทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ
1. กรณีหน่วยงานยังไม่มีการดาเนินการใดๆ เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 7 วัน
ให้เลือกที่กล่องตัวเลือกด้านหน้าข้อความ X ไม่มีการดาเนินการใดๆ และให้ระบุเหตุผล
ที่หน่วยงานยังมิได้เริ่มดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่องถัดไป เช่น

2. กรณี เ มื่ อ ครบก าหนดระยะเวลา 7 วั น แล้ ว หน่ ว ยงานได้ มี ก ารเริ่ ม ด าเนิ น การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ
ให้เลือกที่กล่องตัวเลือกด้านหน้าข้อความ X อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้ระบุ
วัน ที่คาดว่าจะดาเนิ น การตรวจสอบข้อ เท็จจริ งแล้ ว เสร็จ ในตัว เลื อกปฏิทินในช่องถัด ไป และให้ ระบุเหตุผ ลที่
ไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จในระยเวลาดังกล่าว
เช่น วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรม ก. ได้รับบัตรสนเท่ห์ ระบุชื่อว่าส่งจาก “ข้าราชการผู้รักความเป็นธรรม”
โดยร้องเรียนนาย ข. ว่านาย ข. ละทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่มาทางานเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เนื่องจากนาย ข. แอบพา
ภรรยาน้อยไปเที่ยว ซึ่งภายใน 7 วันนับแต่รับเรื่อง อธิบดีกรม ก. สั่งการมอบหมายให้เจ้าหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในเรื่องดังกล่าว แต่เมื่อครบกาหนด 7 วันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบพบเพียงว่าในระยะเวลา 1 อาทิตย์
ตามบัตรสนเท่ห์ ไม่มีบุคคลใดเห็นว่า นาย ข. มาทางาน แต่ยังไม่สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานอื่น เช่น สมุดลงลายมือชื่อ
เข้าทางาน เอกสารการลาต่างๆ ได้ เพราะเอกสารถูกเก็บไว้อีกสถานที่หนึ่งต้องใช้ระยะเวลาค้นหา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้น
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3. กรณี เ มื่ อ ครบก าหนดระยะเวลา 7 วั น แล้ ว หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จหรือปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
เช่น ยุติเรื่อง หรือมีคาสั่งให้ดาเนินการทางวินัย เป็นต้น
หากหน่วยงานได้ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา 7 วันข้างต้นแล้ว
ก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 2.3 อีก แต่ให้ท่านข้ามไปทาการกรอกข้อมูลในข้อ 3.4 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
เนื่ อ งจากกาหนดระยะเวลา 7 วั น และกาหนดระยะเวลา 30 วั น นั้ น เป็ น กาหนดระยะเวลาใน ขั้ น ตอน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในข้อ (2) เป็นการรายงานข้อมูลในกรณี ที่มีการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการของหน่วยงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ที่หน่วยงานได้ดาเนินการภายในกาหนดระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่รับ
เรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นไปตามที่กาหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยหากหน่วยงานมิได้มีการรายงาน
ก็ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
ในข้อ (3) เป็นการระบุข้อมูลว่าภายในระยะเวลา 7 วัน หน่วยงานต้นสังกัดได้มี การดาเนินการทางปกครอง
หรือไม่ ซึ่งหากหน่วยงานมิได้ดาเนินการก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
ในข้อ (4) เป็นการระบุข้อมูลว่าภายในระยะเวลา 7 วัน หน่ว ยงานต้นสังกัดได้มีการดาเนินการทางอาญา
หรือไม่ ซึ่งหากหน่วยงานมิได้ดาเนินการก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้

ข้อ 2.3 การรายงานข้อมูลในส่วนนี้เป็นไปตามที่กาหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
ข้อ 1 ที่ระบุว่า “ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาดาเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว
ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม”
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การระบุข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการรายงานข้อมูลว่า เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันครบกาหนด
ระยะเวลา 7 วันที่หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ดาเนินการ หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการดาเนินการอย่างไรเกี่ยวกับ
กรณีร้องเรียนกล่าวหาดังกล่าว โดยระยะเวลา 7 วัน จะเริ่มนับถัดจากวันที่ครบกาหนด 7 วันที่หน่วยงานรับเรื่องไว้
เพื่อดาเนินการ โดยนับวันต่อเนื่องกันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ในข้อ (1) จะมีทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ
1. กรณีหน่วยงานยังไม่มีการดาเนินการใดๆ เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 30 วัน
ให้เลือกที่ กล่ อ งตัวเลื อกด้านหน้าข้อความ X ไม่มีการดาเนินการใดๆ และให้ระบุเ หตุผ ล
ที่หน่วยงานยังมิได้เริ่มดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่องถัดไป
2. กรณีเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 30 วันแล้ว หน่วยงานได้มีการเริ่มดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
แต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ
ให้เลือกที่กล่องตัวเลือกด้านหน้าข้อความ X อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้ระบุ
วันที่คาดว่าจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ในตัวเลือกปฏิทินในช่องถัดไป และให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จในระยะเวลาดังกล่าว เช่น

3. กรณี ภ ายในก าหนดระยะเวลา 30 วั น แล้ ว หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จหรือปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
เช่น ยุติเรื่อง หรือมีคาสั่งให้ดาเนินการทางวินัย เป็นต้น โดยเมื่อหน่วยงานกรอกข้อมูลในส่วนนี้แล้วให้ทาการกรอกข้อมูล
ในข้อ 3.4 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ในข้อ (2) เป็นการรายงานข้อมูลในกรณีที่มีการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการของหน่วยงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ที่หน่วยงานได้ดาเนินการภายในกาหนดระยะเวลา 30 วันซึ่งเป็นไปตามที่
กาหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยหากหน่วยงานมิได้มีการรายงานก็ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
ในข้อ (3) เป็นการระบุข้อมูลว่าภายในระยะเวลา 30 วัน หน่วยงานต้นสังกัดได้มีดาเนินการทางปกครองหรือไม่
ซึ่งหากหน่วยงานมิได้ดาเนินการก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
ในข้อ (4) เป็นการระบุข้อมูลว่าภายในระยะเวลา 30 วัน หน่วยงานต้นสังกัดได้มีดาเนินการทางอาญาหรือไม่
ซึ่งหากหน่วยงานมิได้ดาเนินการก็ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
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ในข้อ 2.4 เป็นการรายงานข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกกล่าวหา
หรือสงสัยว่ากระทาความผิด ปรากฏผลการตรวจสอบเป็นประการใด โดยพยานหลักฐานที่ปรากฏเพียงพอสาหรับ
การดาเนินกระบวนการทางวินัย อาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปหรือไม่ โดยการรายงานข้อมูลในข้อ 2.4 นี้
มีทั้งหมด 6 หัวข้อ คือ
(1) ตรวจสอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ คลิกที่น่ ีเพื่อใส่ วันที่

O

มีการกระทาผิด

O

ไม่มีการกระทาผิด

ให้ระบุวันที่หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ คือ วันที่จัดทาความเห็นหรือคาวินิจฉัยแล้วเสร็จและ
เสนอต่อผู้มีอานาจพิจารณา เช่น วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ได้จัดทา
รายงานผลการตรวจสอบและเสนอต่อ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีอานาจบรรจุแต่งตั้ง เป็นต้น โดยให้คลิกตัวเลือก
ปฏิทินเพื่อระบุวันที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ และคลิกที่ กล่องตัวเลือกหน้าข้อความที่ตรงกับผลการตรวจสอบ
ให้เป็นเครื่ องหมาย X ซึ่งหากเป็น กรณีเรื่องร้องเรียนมีการร้องเรียนในหลายประเด็น หากตรวจสอบพบว่า
มีการกระทาความผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้ว ให้เลือกที่ตัวเลือกว่า มีการกระทาผิด
(2) ผลการตรวจสอบ คือ คลิกเพื่อระบุข้อความ
O เป็นมูลความผิดทางวินัย คลิกตัวเลือก

O

มีมูลความผิดทางอาญา เลือกการดาเนินการ

ให้ระบุผลการตรวจสอบโดยสรุป เลขที่เอกสารอ้างอิง หากเป็นการร้องเรียนในหลายประเด็น ให้ระบุ
ประเด็นร้องเรียนและคาวินิจฉัย แยกเป็นรายข้อให้ชัดเจน และให้คลิกเลือกที่กล่องตัวเลือก X ข้างหน้าข้อความว่า
ผลการตรวจสอบดังกล่าวมีมูลเป็นความผิดทางวินัยหรืออาญาหรือไม่ หากคลิกที่ตัวเลือก “เป็นมูลความผิดวินัย”
ให้เลือกว่าเป็นความผิดวินัยประเภทใด และหากเลือกตัวเลือก “มีมูลความผิดอาญา” ให้เลือกว่าหน่วยงานได้
ดาเนิ น การต่อกรณีดังกล่ าวอย่างไร ซึ่งตัว เลื อกนี้เป็นการเลือกเมื่อมีการดาเนินการแล้ ว หากหน่ว ยงานยังมิได้
ดาเนินการก็มิจาต้องเลือกตัวเลือกดังกล่าว
(3) ความเสียหาย (หากมี)
O เป็นจานวนเงิน คลิกเพื่อระบุ

O

อื่นๆ คลิกเพื่อระบุ

ให้ระบุความเสียหายที่ตรวจสอบพบ ทั้งความเสียหายที่อาจคานวณเป็นจานวนเงินได้ และความเสียหาย
ที่ไม่อาจคานวนเป็นจานวนเงินได้ การรายงานข้อมูลความเสียหายในส่วนนี้ให้ระบุความเสียหายที่ปรากฏในขณะนั้น
หากหน่วยงานยังไม่สามารถระบุความเสียหายได้หรือไม่ปรากฏความเสียหายก็ไม่จาต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
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(4) รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลซึ่งร่วมกระทาผิดเพิ่มเติม
คือ คลิกเพื่อระบุ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ให้ชัดเจน
ข้อ (4) เป็นการรายงานข้อมูลเมื่อหน่วยงานได้ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่ร่วมกระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ถูกกล่าวหา ทั้งกรณีเป็น ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระทาความ โดยหากการตรวจสอบไม่พบผู้ร่วมกระทาความผิด
เพิ่มเติมก็ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
(5) การแจ้งผลการตรวจสอบ คือ คลิกเพื่อระบุข้อความ
(6) การดาเนินการอื่นใด คือ คลิกเพื่อระบุการดาเนินการ
ข้อ (5) เป็นการรายงานข้อมูล ในกรณีที่หน่วยงานมีการแจ้งผลการตรวจสอบ ต่อผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องเรียน
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือการดาเนินการอื่นใดอันเป็นการเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากหน่วยงาน
ได้มีการดาเนินการในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ระบุวิธีการแจ้งข้อมูล บุคคลหรือคณะบุคคลที่รับแจ้งข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งผลการตรวจสอบโดยสรุป ซึ่งหากหน่วยงานมิได้มีการดาเนินการก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
ข้อ (6) เป็นการรายงานข้อมูลการดาเนินการอื่นใดของหน่วยงานนอกจากที่ระบุในข้อ 2.2 และข้อ 2.3
ที่หน่วยงานได้ดาเนินการก่อนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ เช่น ภายหลังครบกาหนดระยะเวลา 37 วันนับแต่
วันที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ขณะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้นสังกัดได้มีคาสั่งทางปกครอง
ให้ย้ายข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดไปทางานในส่วนงานอื่นเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน
กรณีเช่นนี้ให้ระบุข้อมูลการดาเนินการดังกล่าวพร้อมเลขที่คาสั่งหรือข้อมูลเอกสารอ้างอิงในช่องการดาเนินการ
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ส่วนที่ 4 การดาเนินการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
ข้อมูลในส่วนนี้ คือ ข้อมูล การดาเนินการภายหลังได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นแล้วเสร็จ
และพบมูลการกระทาทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นไม่พบ
การกระทาความผิดตามที่ได้มีการกล่าวหาร้องเรียน หน่วยงานก็ไม่จาต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
การรายงานงานข้อมูล แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้

3.1 การดาเนินมาตรการทางวินัย
มีการดาเนินการใน 2 กรณี คือ “3.1.1 วินัยไม่ร้ายแรง” และ “3.1.2 วินัยร้ายแรง”
3.1.1 วินัยไม่ร้ายแรง มีการดาเนินการใน 2 กรณี คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ระบุข้อมูลตาแหน่งผู้แต่งตั้งและข้อมูลเลขที่คาสั่ง
เอกสารอ้า งอิง และให้ร ะบุก ารดาเนิน การเฉพาะที่ส าคัญ เช่น วัน ที่ค ณะกรรมการรับ ทราบคาสั ่ง แต่ ง ตั้ ง
และเริ่มทาการสอบสวน เป็นต้น
กรณี ไ ม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน ให้ ร ะบุ เ หตุ ผ ลพร้ อ มเอกสารอ้ า งอิ ง
เช่น อธิบดี กรม ก. ดาเนินการสอบสวนลงโทษด้วยตนเอง เป็นต้น และระบุการดาเนินการเฉพาะที่สาคัญ
(2) สรุปผลการดาเนินการ เป็นการรายงานข้อมูลผลการดาเนินการในขั้นตอนดาเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรง โดยคลิกเลือกผลดาเนินการในกล่องตัวเลือกข้อความ และระบุเหตุผลแห่งคาวินิจฉัยโดยสรุปในด้านหลัง
ข้อความ เนื่องจาก
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“3.1.2 วินัยร้ายแรง” เป็นกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การระบุข้อมูลวันที่
เริ่มดาเนินการจึงอาจเป็นวันที่เริ่มกระบวนการเพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน ให้ ร ะบุ ข้ อ มู ล ต าแหน่ ง ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง เลขที่ ค าสั่ ง
เอกสารอ้างอิง ในส่วนของการดาเนินการ ให้ระบุเฉพาะการดาเนินการที่สาคัญ เช่น วันที่คณะกรรมการรับทราบ
คาสั่งแต่งตั้งและเริ่มทาการสอบสวน เป็นต้น
สรุปผลการดาเนินการ เป็นการรายงานข้อมูลผลการดาเนินการในขั้นตอนดาเนินการ
ทางวินัยร้ายแรง โดยคลิกเลือกผลดาเนินการในกล่องตัวเลือกข้อความ และระบุเหตุผลแห่งคาวินิจฉัยโดยสรุป
ในด้านหลังข้อความ เนื่องจาก
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3.2 การดาเนินการทางอาญา หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ
หมายถึง กรณีที่หน่วยงานได้มีการดาเนินการทางอาญาภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
ซึ่งอาจเป็นการดาเนินการในระหว่างขั้นตอนดาเนินการทางวินัย หรือภายหลังการดาเนินการทางวินัยได้แล้วเสร็จ
เช่น ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มจากผลการสอบสวนทางวินัย
หน่วยงานจึงดาเนินการแจ้งความดาเนินคดีเพิ่มเติม เป็นต้น
3.3 การดาเนินการทางปกครอง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ
หมายถึง กรณีที ่ห น่ว ยงานได้ม ีก ารด าเนิน การทาง ปกครองภายหลัง การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ซึ่ง อาจเป็นการดาเนินการในระหว่างขั้นตอนดาเนินการทางวินัย หรือภายหลังการดาเนินการ
ทางวินัยได้แล้วเสร็จ เช่น การสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดอื่นเป็นการชั่วคราว
เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน เป็นต้น โดยให้ระบุการดาเนินการพร้อมเอกสารอ้างอิง ให้ชัดเจน
3.4 การดาเนินการอื่นใด
เป็ น การระบุ ข้ อ มู ล การด าเนิ น การอื่ น ใดนอกเหนื อ จากข้ อ 3.1 - 3.3 ที่ ห น่ ว ยงานได้
ดาเนินการภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น การดาเนินการทางแพ่ง, การแยกเรื่อง
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แยกจากคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเดิม เนื่องจากพฤติการณ์ความผิด
มิใช่เรื่องเดียวกัน
3.5 การอุทธรณ์โต้แย้งคาสั่งหรือการดาเนินการ
เป็นการระบุข้อมูลในกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของหน่วยงานที่ได้ดาเนินการ
เกี่ยวด้วยกรณีการกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของการดาเนินการทางวินยั
ปกครอง แพ่ง อาญา หรือการดาเนินการทางกฎหมายอื่นใด ได้ทาการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งหรือการดาเนินการเช่นนั้น
ของหน่วยงานต้นสั่งกัด ซึ่ง หากมี การอุทธรณ์โต้แย้งคาสั่งหรือการดาเนินการ ให้ระบุคาสั่ งหรือการดาเนิ น การ
ที่ถูก อุทธรณ์โต้แย้ ง ผู้ อุทธรณ์ บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกอุทธรณ์ เหตุผลโดยสรุปที่ใช้ในการอุทธรณ์ และเลขที่
เอกสารอ้างอิง เป็นต้น
ส่วนที่ 5 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอื่นใด พร้อมกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รายงานข้อมูล
ตามแบบรายงาน
เป็นการระบุข้อมูลในกรณี ผู้จัดส่งข้อมูลประสงค์จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อเสนอ ข้อสังเกตหรือ
ประสงค์จะแจ้งเหตุ หรือข้อเสนอแนะอื่นใด เช่น กรณีแจ้งแก้ไขข้อมูลที่ส่งมาในครั้งก่อน เนื่องการระบุข้อมูลผิดพลาด
ก็ให้แจ้งการแก้ไขข้อมูลจากครั้งก่อนในส่วนใด และให้ระบุข้อมูลเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานดังกล่าว
ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน
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3. วิธีการจัดส่งข้อมูลมายังสานักงาน ป.ป.ท.
การจัดส่งข้อมูลผลการดาเนินงาน
การรายงานข้อมูลตามแบบรายงานมายังสานักงาน ป.ป.ท. ให้รายงานผ่านทางเว็ปไซต์ของสานักงาน ป.ป.ท.
คือ http://www.pacc.go.th/acoc ซึ่งมีขั้นตอนรายงาน ดังนี้
3.1 การจัดส่งข้อมูลรายงานให้ส่งในรูปแบบไฟล์ .zip หรือ .rar
ในการรายงานให้ท่านโหลดโปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนไฟล์ของมูลเป็นไฟล์ .zip โดยเมื่อท่านกรอกข้อมูล
ในแบบรายงานเสร็จแล้วให้ท่านสร้างโฟลเดอร์ไฟล์เอกสารโดยระบุเดือนที่ท่านรายงานข้อมูล

หลังจากนั้นให้ท่านคลิกขวาที่โฟล์เดอร์ เลือกตัวเลือกเพิ่มเข้าเอกสาร
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หลังจากนั้นให้คลิกตัวเลือกรูปแบบเอกสาร ZIP หรือ RAR และกด OK

ไฟล์เอกสารจะอยู่ในรูปไฟล์ .zip หรือ .rar ตามที่ท่านเลือก
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2. การรายงานให้ท่านรายงานเข้าไปรายงานข้อมูลที่ http://www.pacc.go.th/acoc โดยกรอก
Username และ Password ตามที่สานักงาน ป.ป.ท. แจ้งในหนังสือเวียน
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หลังจากนั้นให้ท่านคลิกที่ตัวเลือกที่ตรงกับการรายงานซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ รายงานประจารอบ และ
รายงานเพิ่มเติม

1

2

3

4

หลังจากนั้นให้เลือกเดือนที่รายงานในตัวเลือกโดยให้เลือกเดือนที่รายงาน และเลือกไฟล์ข้อมูลที่จะ
รายงานมายังสานักงาน ป.ป.ท. และคลิกส่งรายงาน
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หลังจากนั้นข้อมูลการรายงานของท่านจะขึ้นที่ด้านขวา

หากเป็นการรายงานเพิ่มเติมให้ท่านคลิกที่ตัวเลือก รายงานเพิ่มเติม และจัดส่งไฟล์ข้อมูลตามขั้นตอนข้างต้น
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