คำนำ
ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายสาคัญเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
และจัดให้มีมาตรการ กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสานักงาน ป.ป.ท. ได้รับมอบหมาย
ให้รวบรวมผลการดาเนินการตามมาตรการทางวินั ย ปกครอง อาญา ของหน่วยงานของรัฐ ผ่านการรายงานของ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (ศปท.) ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน มายั ง ส านั ก งาน ป.ป.ท. เพื่ อ รวบรวมผล
การดาเนินงานเสนอต่อ ศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการประกาศแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ซึ่งกาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ด้วยการสร้างกลไกการยกระดับมาตรฐานการดาเนินการทางวินัย ปกครอง
และอาญา แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิด ความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม ประกอบกับเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ เพื่อผลักดันนโยบายเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สานักงาน ป.ป.ท.
ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและเลขานุการของ ศอตช. และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
และได้ รั บ มอบหมายตามค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 69/2557 ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2557
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ทาการปรับปรุง แบบรายงานผลการดาเนินการ
กรณี ข้อร้องเรียนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิช อบ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐ มนตรี
วันที่ 27 มีนาคม 2561 และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
นอกจากนี้ได้ ทาการปรับ รู ปแบบการรายงานให้ สามารถกรอกข้อมูลผลการดาเนินการได้โดยสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งาน ทั้งได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งแบบรายงาน โดยให้จัดส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่ง
เอกสารผลการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ สอดคล้องกับแนวนโยบาย ประเทศไทย 4.0
ในการนี้ สานักงาน ป.ป.ท. จึงจัดทาคู่มือการดาเนินการตามแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ โดยอธิบายขั้นตอนวิธีการ
กรอกข้ อ มู ล ในแต่ ล ะหั ว ข้ อ เพื่ อ ให้ ศปท. แต่ ล ะหน่ ว ยงานสามารถแจ้ ง ข้ อ มู ล และจั ด ส่ งแบบรายงานมายัง
สานักงาน ป.ป.ท. ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
กลุ่มอานวยการและกากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองอานวยการต่อต้านการทุจริต สานักงาน ป.ป.ท.
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ขั้นตอน วิธีกำรกรอกข้อมูลในแบบรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
การระบุข้อมูลแบบรายงานผลการดาเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ ให้ ศปท. แต่ละหน่วยงานดาเนินการกรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ต่อ 1 แบบรายงาน
การกรอกข้อมูลไม่จาต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดในแบบรายงานมาในครั้งเดียว แต่ให้กรอกข้อมูลผลการดาเนินการ
จนถึงปัจจุบัน ขณะที่มีการจัดส่งแบบรายงานมายัง สานักงาน ป.ป.ท. หากหน่วยงานได้มีการดาเนินการเพิ่มเติม
ในแต่ละเรื่องร้องเรียน ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรายงานเดิม แต่ให้ระบุในจานวนครั้งที่การรายงานในส่วนต้น
ของแบบรายงาน นอกจากนี้ เดิม ศปท. แต่ละแห่งจะรายงานข้อมูลผลการดาเนินการมายัง สานักงาน ป.ป.ท.
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่ในการปรับปรุงรูปแบบการรายงานในครั้งนี้ ศปท. แต่ละแห่งสามารถจัดส่งเรื่อง
รายงานผลการด าเนิ น การมายั ง ส านั ก งาน ป.ป.ท. ได้ ม ากกว่ า 1 ครั้ ง ต่ อ เดื อ น และให้ จั ด ส่ ง ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งเอกสารมายังสานักงาน ป.ป.ท.
ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำรส่งเรื่องจำกหน่วยงำนมำยังสำนักงำน ป.ป.ท.
ข้อมูลในส่วนนี้จะอยู่ในตอนต้นของแบบรายงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจาก ศปท.
แต่ละหน่วยงาน มายังสานักงาน ป.ป.ท. ในกรณีที่เป็นการรายงานเพิ่มเติมจากที่เคยรายงานแล้วให้ นาข้อมูล
ในแบบรายงานฉบับเดิมมาเพิ่มเติมการดาเนินการ แต่ให้ระบุจานวนครั้งที่มีการรายงานให้ตรงตามข้อเท็จจริง

1

เลขที่ส่งเรื่องและเลือกปี พ.ศ.
2

เลือกหน่วยงาน
ต้นสังกัดของ ศปท.

ระบุจานวนครั้งที่รายงานและลือกวันที่ในปฏิทิน
3
4

กรณีเลื่อนการรายงาน ให้ระบุ
จานวนครั้งที่ขอเลื่อนพร้อมเหตุผล

4

ระยะเวลาที่เลื่อนการแจ้งข้อมูล

กำรกรอกข้อมูล
ช่องที่ 1 หัวข้อ “หน่วยงำน” เป็นการระบุข้อมูลต้นสังกัดของ ศปท. ที่จัดส่งแบบรายงาน โดย คลิกเมาส์
ตรงคาว่า Choose an item. เพื่อเลือกรายชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของ ศปท. ที่จัดส่งแบบรายงาน
สำนักงำน ป.ป.ท.
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ช่องที่ 2 หัวข้อ “เลขที่เรื่อง” ให้เริ่มนับเลขเรื่องเริ่มต้นตั้งเต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 และเลือกปี พ.ศ.
เช่น ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน จานวน 1 เรื่อง ให้กรอกข้อมูล ดังนี้

เลขที่เรื่อง ๑ /๒๕๖๑
ช่องที่ 3 หัวข้อ “รำยงำนครั้งที่” และ “ลงวันที่” เป็นการระบุข้อมูลจานวนครั้งที่มีการจัดส่งแบบรายงาน
มายัง สานักงาน ป.ป.ท. พร้อมให้ระบุวันที่ที่ทาการจัดส่งด้วย
ช่องที่ 4 หัวข้อ “เลื่อนกำรรำยงำน ครั้งที่” “เนื่องจำก” “จำกวันที่” “ถึงวันที่” เป็นกรณีที่ ศปท.
ผู้จัดส่งรายงานเลื่อนการรายงานผลการดาเนินการ ซึ่งตามปกติแล้วจะมีรอบการรายงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยให้ระบุเหตุผลของการเลื่อนรายงานผลการดาเนินการ และระบุวันเวลาที่จะจัดส่งรายงาน เช่น

เลขที่เรื่อง ๑ /๒๕๖๑
รายงานครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
เลื่อนกำรรำยงำน ครั้งที่ ๑ เนื่องจาก การตรวจสอบข้อเท็จจริงพบมีผู้ร่วมกระทาความกับ
ผู้กล่าวหา จานวนมากถึง ๑๐ ราย จึงขยายระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานออกไป ๗ วัน
จากรอบการรายงานตามปกติ
จากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
* หมำยเหตุ สานักงาน ป.ป.ท. มิได้มีอานาจการอนุญาตขยายระยะเวลาการดาเนินการตามมติ ครม. วันที่ 27 มี.ค. 2561
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาติดตามผลการดาเนินการของแต่ละหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 หัวข้อ 1. ข้อมูลกำรรับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลที่ระบุในส่วนนี้เป็นการแจงข้อมูลเกี่ยวด้วยการรับเรื่องร้องเรียนและพฤติการณ์การกระทาความผิด
ที่ปรากฏตามข้อร้องเรียนเป็นหลัก มิใช่ข้อมูลที่หน่วยงานได้ภายหลังจากการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยแบ่งเป็น 7 หัวข้อหลัก คือ การรับเรื่อง, ประเภทเรื่องร้องเรียน, ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน, ผู้ถูกกล่าวหา/ร้องเรียน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด, กรณีกล่าวหา, พฤติการณ์ที่กล่าวหา และความเสียหาย
ข้อ 1.1 “กำรรับเรื่อง” “รำยละเอียด” “เมื่อวันที”่
กำรรับเรื่อง หมายถึง ข้อมูลการรับเรื่องของหน่วยงานว่ารับเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางใด
การกรอกข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อความแบบระบุตัวเลือกให้แล้ว โดยให้ ศปท. เลือกตัวเลือกที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง รับเรื่องจากหน่วยงานอื่น บัตรสนเท่ห์
รำยละเอียด หมายถึง รายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียน เช่น กรณีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
โดยตรง หากผู้กล่าวหาเป็นผู้ยื่นหนังสือร้องเรียยด้วยตนเอง การกรอกข้อมูลในส่วนนี้อาจระบุว่า “ผู้กล่าวหายื่น
หนังสือร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กระทรวง ก. ” เป็นต้น
เมื่อวันที่ หมายถึง วันที่หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่าง
๑.๑ การรับเรื่อง หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง รายละเอียด ผู้กล่าวหายืน่ หนังสือร้องเรียนที่
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กระทรวง ก. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
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ข้อ 1.2 “ประเภทเรื่องร้องเรียน” และ “ชั้นควำมลับ”
- ประเภทเรื่องร้องเรียน ข้อมูลส่วนนี้เป็นการเลือกตัวเลือกในกล่องตัวเลือก ตามข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏ ซึ่งมี 2 ตัวเลือก คือ “ทั่วไป” และ “ควำมมั่นคงหรือประโยชน์สำธำรณะอย่ำงร้ำยแรง”
“ทั่ ว ไป” หมายถึ ง เป็ น กรณี รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตามระบบปกติ ที่ มิ ไ ด้ มี ลั ก ษณะเป็ น
การกระทาทุจริตอันเกี่ยวด้วยความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง
“ควำมมั่น คงหรื อประโยชน์สำธำรณะอย่ำ งร้ ำ ยแรง” หมายถึง กรณีเป็นการกระทา
ความผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง เช่น มีการร้องเรียนว่า หน่วยงาน ก.
โดยคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการ กระทาการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ จากการลงนามในสัญญาประมูล
งานระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีข้อตกลงไม่เป็นธรรมเนื่องจากมีราคาสูงกว่าปกติและไม่มีความจาเป็น ทาให้รัฐ
ต้องถูกผูกพันโดยข้อสัญญาเป็นระยะเวลาถึง 20 ปี ทาให้ราชการเสียหายถึง 100,000 แสนล้านบาท เป็นต้น
- ชั้นควำมลับ ข้อมูลส่วนนี้เป็นการเลือกตัวเลือกในกล่องตัวเลือก ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ซึ่งมีทั้งหมด 4 ตัวเลือก คือ “ลับ” “ลับมำก” “ลับที่สุด” และ “อื่นๆ” โดยหน่วยงานผู้แจ้งข้อมูล ต้องเป็น
ผู้พิจารณาเลือกหัวข้อตามความเหมาะสมของข้อมูล
ข้อ 1.3 “ผู้กล่ำวหำ/ร้องเรียน”
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถแจ้งข้อมูลในส่วนนี้ได้ให้เลือกที่กล่องข้อความ
ขอปกปิด พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่สามารถแจ้งข้อมูล เช่น
ตัวอย่าง

๑.๓ ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน
☒ ขอปกปิด เนื่องจาก ผู้กล่าวหาร้องขอปกปิดชื่อมาในหนังสือร้องเรียนกล่าวหา
และกรณีที่ห น่ ว ยงานสามารถแจ้ งข้ อ มูล ส่ ว นนี้ ได้ ให้ เลื อ กที่ กล่ องข้ อความ สำมำรถระบุ ไ ด้
และระบุข้อมูล ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง ที่อยู่ของผู้กล่าวหา/ร้องเรียน ส่วนใดที่ไม่สามารถ
ระบุได้ เช่น ตาแหน่ง หรือที่อยู่ ให้เว้นการกรอกข้อมูลในส่วนนั้น ในกรณีมีผู้กล่าวหลายรายให้ระบุข้อมูลในช่อง อื่นๆ
หากมีผู้กล่าวหาจานวนมาก หน่วยงานสามารถแนบไฟล์รายละเอียดข้อมูลของผู้กล่าวหาพร้อมแบบรายงานได้
โดยให้ระบุข้อมูลในช่อง อื่นๆ ว่า มีผู้กล่าวหา จานวน 100 ราย รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบมาพร้อมนี้
ตัวอย่าง

๑.๓ ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน
☐ ขอปกปิด เนื่องจาก Click here to enter text.
☒ สามารถระบุได้
๑. ชื่อ-สกุล นายกอไก่ สีแดง หมายเลขบัตรประชาชน 11 00000000 000
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญการ กรม ก. กระทรวง ข. ที่อยู่ กรม
ก. กระทรวง ข.

๒. ชื่อ-สกุล นางขอไข่ สีขาว หมายเลขบัตรประชาชน 12 00000000 000
ตาแหน่ง ประชาชน ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๓ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๓. อื่นๆ ผู้กล่าวหาอื่นอีก รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ราย รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบมาพร้อมนี้
สำนักงำน ป.ป.ท.
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ข้อ 1.4 “ผูถ้ กู กล่ำวหำ/ร้องเรียน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรกระทำควำมผิด”
ให้ห น่ว ยงานระบุข้อ มูล ชื่อ -สกุล หมายเลขบัต รประจาตัว ประชาชน ตาแหน่ง สัง กั ด
สถานะ ของผู้ถูกกล่าวหา/ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด โดยในช่องสถานะ เป็นการเลือก
ตัวเลือกในกล่องตัวเลือก ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ซึ่งมี 3 ตัวเลือก คือ “ผู้ถูกกล่ำวหำ/ร้องเรียน” “ผู้เกี่ยวข้อง
(โดยรับแจ้งข้อมูล)” และ “ผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยงำนพิจำรณำ)”
- ผู้เกี่ยวข้อง (โดยรับแจ้งข้อมูล) หมายถึง บุคคลที่ถูกระบุชื่อ หน่วยงานทราบข้อมูลส่วนนี้
โดยรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส
- ผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยงำนพิจำรณำ) หมายถึง เป็นกรณีที่หน่วยงานทราบข้อมูลรายชื่อ
เนื่องจากการดาเนินการของหน่วยงานในการตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริง
กรณีมีผู้ถูกกล่าวหรือผู้เกี่ยวข้องหลายรายให้ระบุข้อมูลในช่อง อื่นๆ โดยกรณีมีผู้ถูกกล่าวหรือ
ผู้เกี่ยวข้องจานวนมาก หน่วยงานสามารถแนบไฟล์รายละเอียดข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหรือผู้เกี่ยวข้องพร้อมแบบ
รายงานได้ โดยให้ระบุข้อมูลในช่อง อื่นๆ ในลักษณะเช่นเดียวกับการกรอกข้อมูลในช้อ 1.3 ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน
ตัวอย่าง

๑.๔ ผู้ถูกกล่าวหา/ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิด
๑. ชื่อ-สกุล นางชอบ สีสม้ หมายเลขบัตรประชาชน 14 00000000 00 0
สถานะ ผู้ถูกกล่าวหา/ร้องเรียน ตาแหน่งสังกัด เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี ชานาญ
การพิเศษ กองงานจัดเก็บรายได้ กรม ก. กระทรวง ข.
๒. ชื่อ-สกุล นายชม สีเขียว หมายเลขบัตรประชาชน 15 00000000 00 0
สถานะ ผู้เกี่ยวข้อง (โดยรับแจ้งข้อมูล) ตาแหน่งสังกัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ กองงานจัดเก็บรายได้ กรม ก กระทรวง ข.
๓. อื่นๆ ๓) นางชิม สีฟ้า 16 00000000 00 0 เจ้าหนักงานธุรการ ชานาญงาน กองงาน
จัดเก็บรายได้ กรม ก. กระทรวง ข.
ข้อ 1.5 “กรณีกล่ำวหำ”
หมายถึง พฤติการณ์แห่งข้อกล่าวหาตามข้อร้องเรียนก่อนการดาเนินการตรวจสอบแสวงหา
ข้อเท็จจริงของหน่วยงาน เป็นการเลือกตัวเลือกในกล่องตัวเลือก ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ซึ่งมี 4 ตัวเลือก คือ
“กระทำควำมผิด วินัยไม่ร้ำยแรง” “กระทำควำมผิด วินัยร้ำยแรง” “มีมูลกำรกระทำควำมผิดอำญำต่อ
ตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร” และ “กำรบริหำรงำนบุคคลไม่ชอบ” สาหรับตัวเลือก การบริหารงานบุคคลไม่ชอบ
หมายถึง เป็นกรณีกล่าวหาร้องเรียนหั วหน้าส่วนราชการหรือบุคคลที่มีอานาจควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด เช่น หัวส่วนกลุ่มงาน ผู้อานวยการกอง เป็นต้น มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในส่วนการ
บริหารงานบุคคล เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยหัวข้อนี้สามารถเลื อกได้มากกว่า 1 หัวข้อ
ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ตามข้อร้องเรียนเป็นหลัก ยกเว้นในส่วนการกระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและร้ายแรง ส่วนนี้
ให้เลือกเพียงหัวข้อเดียวโดยถือการกระทาความผิดที่มีโทษหนักสุด คือ กระทาความผิดวินัยร้ายแรง เช่น นาย ก.
ผู้อานวยการสานัก ใช้อานาจประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ชอบ (ประเมินขั้น) มีเจตนากลั้นแกล้งนาย ข. โดยไม่นา
ผลการปฏิบัติงานมาประเมิณ อ้างว่าผลงานไม่มีคุณภาพและตาหนิเรื่องการทางาน นอกจากนี้ยัง สั่งการให้จัดทา
เอกสารประเมินผลงานคนของตนเองอันเป็นเท็จ เป็นต้น เนื่องจากพฤติการณ์มีทั้งมูลการกระทาความผิด ทั้งวินัย
ไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง กระทาความผิดอาญาต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ และเรื่องการบริหารงานบุคคล เช่นนี้
ให้คลิกเลือกหัวข้อ ดังนี้
สำนักงำน ป.ป.ท.

5

ข้อ 1.6 “พฤติกำรณ์ที่กล่ำวหำ”
หมายถึง พฤติการณ์การกระทาความผิดตามที่ระบุในข้อกล่าวหาร้องเรียน โดยให้ระบุเนื้อหา
พฤติการณ์ตามที่ระบุในข้อร้องเรียนในกล่องข้อความด้านล่าง พร้อมทั้งระบุวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
ข้อ 1.7 “ควำมเสียหำย”
หมายถึง ความเสียหายตามที่ระบุในข้อร้องเรียนเป็นหลัก ซึ่งเป็นกล่องตัวเลือก 3 หัวข้อ
ประกอบด้วย “ต่อทำงรำชกำร” “ต่อประชำชน” และ “ยังไม่สำมำรถระบุได้” โดยให้คลิกเลือกตามข้อมูล
ที่ปรากฏพร้อมระบุรายละเอียดของความเสียหายมาพร้อมกันด้วย
ตัวอย่าง

๑.๖ พฤติการณ์ที่กล่าวหา
คือ เบิกค่าเบื้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการโดยมิได้เดินทางไปราชการจริง และจัดทาเอกสาร
เบิกจ่ายเป็นเท็จ

วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรม ก. กระทรวง ข.
๑.๗ ความเสียหาย
☒ ต่อทางราชการ ทาให้ต้องจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการจานวน ๓,๐๐๐ บาท
☐ ต่อประชาชน Click here to enter text.
☐ ยังไม่สามารถระบุได้

สำนักงำน ป.ป.ท.
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ส่วนที่ 3 หัวข้อ 2 กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ข้อมูลส่วนนี้เป็นการขอทราบผลการดาเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
นับแต่หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึง
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ “กำรดำเนินกำรของหน่วยงำน” และ “สรุปผลกำรตรวจสอบ” ดังนี้
ข้อ 2.1 “กำรดำเนินกำรของหน่วยงำน”
การขอทราบข้อมูลในส่วนนี้ สานักงาน ป.ป.ท. มิได้ก้าวล่วงถึงดุลยพินิจในการดาเนินการของ
แต่ละหน่วยงาน แต่ขอทราบข้อมูลการดาเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่กาหนดในมติคณะรัฐมนตรี วันที่
27 มี น าคม 2561 ข้ อ 1 ซึ่ ง ก าหนดว่ า ในกรณี ที่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทจริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที ดังนั้น
การแจ้งรายงานข้อมูลในส่วนนี้ จึงเป็นเพียงการแจ้งกรอบการดาเนินงานอย่างกว้าง ดังนี้
1) “ครบกำหนดระยะเวลำ 7 วันนับแต่รับเรื่องร้องเรียน”
เป็นการขอทราบผลการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานว่า ภายในระยะเวลา
7 วันนับแต่รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นระยะเวลาเร่งรัดให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ ตามที่กาหนด
ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สานักงาน ป.ป.ท. จึงขอทราบว่าภายในระยะเวลาดังกล่ า ว
หน่วยงานต้นสังกัดมีการดาเนินการอย่างไรบ้างต่อกรณีข้อร้องเรียน โดยการกรอกข้อมูลในหัวข้อนี้ หน่วยงานต้องระบุ
ข้อมูลการดาเนินการและระบุวันที่ครบกาหนด 7 วันนับแต่รับเรื่องร้องเรียน แบ่งเป็น 3 ตัวเลือก คือ “ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นและรำยงำนหรือแจ้งผลกำรตรวจสอบต่อ”, “ระหว่ำงดำเนินกำร” และ “มิได้ดำเนินกำร”
ให้ ห น่ ว ยงานเลื อ กตั ว เลื อ กที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อ มทั้ ง ระบุ ผ ลการด าเนิ น งานโดยสรุ ป หรื อ สาเหตุ
ที่ไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องงต้นให้แล้วเสร็จได้
“ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น” และ “รำยงำนหรือแจ้งผลกำรตรวจสอบต่อ”
เป็นการรายงานการดาเนินการของหน่วยงานว่าภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานต้นสังกัดสามารถดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ และแจ้งหรือรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน รัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้หรือไม่ อย่างไร โดยเลือกที่กล่องข้อความให้ตรงกับข้อเท็จจริง หากมีการรายงาน
ผลการตรวจสอบนอกเหนือจากหัวหน้าส่วนราชการ ให้ระบุข้อมูลบุคคลที่รับรายงานพร้อมวันเวลาที่รายงาน
ตัวอย่าง

2.1 กำรดำเนินกำรของหน่วยงำน
1) ครบระยะเวลำ 7 วัน นับแต่รับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
☐ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นและรำยงำนหรือแจ้งผลกำรตรวจสอบต่อ
☐ หัวหน้ำหน่วยงำน เมื่อวันที่ Click here to enter a date.
☒ ยังมิได้รำยงำน เนื่องจำก ตาแหน่งว่างลง ยังไม่ผู้รักษาราชการแทน
☒ รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
☐ ยังมิได้รำยงำน เนื่องจำก Click here to enter text.
☐ รำยงำนต่อ Click here to enter text. เมื่อวันที่ Click here to enter a date.
☐ อื่นๆ Click here to enter text.
สำนักงำน ป.ป.ท.
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“ระหว่ำงดำเนินกำร”
หมายถึ ง อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง โดยให้ ร ะบุ เ หตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จภายในกาหนดระบะเวลา 7 วัน โดยสรุป พร้อมทั้งระยะเวลาโดยประมาณ
ที่คาดว่าสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ เช่น
ตัวอย่าง
☒ ระหว่างดาเนินการ แสวงหารวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งบริหารระดับสูง และอาจมีมูลกรณีเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาคัญของประเทศอย่างร้ายแรง คาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
“มิได้ดำเนินกำร”
หากภายใน 7 วันนับแต่รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานยังมิได้มีการดาเนินการต่อกรณีร้องเรียน
ให้ระบุเหตุผลที่ยังมิได้ดาเนินการมาพร้อมกันด้วย
2) - 4) เป็นส่วนที่ให้หน่วยงานระบุการดาเนินการภายหลังกาหนดระยะเวลา 7 วันนับแต่
รับเรื่องร้องเรียน โดยให้ระบุการดาเนินการพร้อมทั้งวันที่ที่ได้กระทา
ข้อ 2.2 “สรุปผลกำรตรวจจสอบ”
เป็นส่วนที่ให้หน่วยงานแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นโดยสรุป พร้อมทั้ง
รายละเอี ย ดประกอบด้ ว ย วั น ที่ ห น่ ว ยงานสรุ ป ผลการตรวจสอบอย่ า งเป็ น ทางการและเลขที่ ห นั ง สื อ แจ้ ง
และให้หน่วยงานเลือกตัวเลือกผลการตรวจสอบให้ตรงกับข้อเท็จจริง แบ่งเป็น 7 ตัวเลือก ประกอบด้วย “ยุติเรื่อง”
“ชะลอเรื่อง” “ดำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง” “ดำเนินกำรทำงวินัยร้ำยแรง” “ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร
หรือเกิดควำมเกืดร้อนแก่ประชำชน” “กรณีเป็นเรื่องร้ำยแรงหรือมีผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจ
ของประชำชน” และ “อื่นๆ” โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
กรณี “ยุติเรื่อง” “ชะลอเรื่อง” “กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง”“กรณีมีมูลความผิด
วินัยร้ายแรง” ให้ระบุเหตุผลโดยสรุปสั้นของแต่ละตัวเลือก เนื่องจากได้มีการสรุปผลการตรวจสอบแล้วในตอนต้น
ของหัวข้อ พร้อมทั้งข้อมูลบุคคลซึ่งต้องคาวินิจฉัยในแต่ละหัวข้อทั้ง ชื่อ – สกุล ตาแหน่งและสังกัด และสถานะ
ซึ่งข้อมูลสถานะเป็นกล่องตัวเลือกมี 3 หัวข้อ ประกอบด้วย ผู้ถูกกล่ำวหำ, ผู้เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดและอื่นๆ
(อื่นๆ หมายความรวมถึง กรณีบุคคลที่ถูกระบุชื่อ เสียชีวิต สาบสูญ เป็นบุคคลวิกล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เป็นต้น)
และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิดอาญา ให้ระบุในกล่องข้อความ “พบมูลกำรกระทำ
ควำมผิดอำญำ” และหากเป็นมีกรณีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
กรณีเป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่ นและไว้วางใจของประชาชน ให้เลือกที่ตัวเลือกดังกล่าว
และระบุเหตุผลโดยสรุปของเหตุนั้นๆ และหากมีผลการดาเนินการอื่นใด ให้ระบุในช่อง “อื่นๆ” เช่น ระหว่าง
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ ถูกกล่าวหาหรือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมีการโอนย้ายหน่ว ยงาน
หน่วยงานต้นสังกัดเดิมอาจดาเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดใหม่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ส่วนที่ 4 หัวข้อ 3. กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยและมำตรกำรของหน่วยงำนต้นสังกัด
ส่ ว นนี้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล การด าเนิ น การนั บ แต่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจนถึ ง กระบวนการก่ อ น
การสรุ ป ผลการด าเนิ น การเพื่ อ ปิ ด เรื่ อ งหรื อ ส่ ง ต่ อ เรื่ อ งไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 7 หั ว ข้ อ
คือ “ด ำเนิน กำรทำงแพ่ง ” “ด ำเนิน กำรทำงอำญำ” “ดำเนิน กำรทำงปกครอง” “ดำเนิน กำรทำงวินัย”
“ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนหรื อออกจำกตำแหน่ง เนื่องจำกมีพยำนหลักฐำนควรเชื่อ ได้ว่ำสำมำรถสรุป
ควำมผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลควำมผิด” “กำรอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัย” และ “กำรดำเนินกำรอื่นใด”
โดยให้หน่วยงานเลือกหัวข้อให้ตรงตามการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจมีการเลือกในหลายหัวข้อ
“ดำเนินกำรทำงแพ่ง”
เช่น การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เป็นต้น
“ดำเนินกำรทำงอำญำ”
เช่น มีการประสานแจ้งข้อมูลไปยังพนักงานอัยการเพื่อขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนการฟ้องคดี เนื่องจาก
พยานป่วยเจ็บจนและอาจเสียชีวิตก่อนการยื่นฟ้องคดี เป็นต้น
“ดำเนินกำรทำงปกครอง”
หมายถึง การดาเนินการทางมาตรการทางปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งเป็น 3 กล่อง
ตั ว เลื อ กหลั ก คื อ “ปรั บ ย้ ำ ยไปด ำรงต ำแหน่ ง อื่ น ในหน่ ว ยงำนเดิ ม ” “ย้ ำ ยหรื อ โอนไปด ำรงต ำแหน่ ง
ในอัตรำกำลังชั่วครำวเป็นพิเศษในสำนักนำยกรัฐมนตรี”และ “อื่นๆ” ในกล่องตัวเลือก “ปรับย้ายไปดารงตาแหน่งอืน่
ในหน่ ว ยงานเดิม ” “ย้ ายหรื อโอนไปดารงตาแหน่งในอัตรากาลั งชั่วคราวเป็นพิเศษในสานักนายกรัฐ มนตรี ”
มาจากมาตรการตามที่ระบุในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 หากหน่วยงานมีการดาเนินมาตรการดังกล่าว
ให้กรอกข้อมูลการดาเนินการ ประกอบด้วย ชื่อ -สกุล ตาแหน่งและสังกัดเดิมขณะมีคาสั่ง ตาแหน่งและสังกัดใหม่
สถานะ และรายละเอี ย ดเลขที่ ค าสั่ ง มาให้ ค รบถ้ ว นทุ ก รายซึ่ ง ถู ก ด าเนิ น มาตรการดั ง กล่ า ว หากหน่ ว ยงาน
มีการดาเนินการทางปกครองในกรณีอื่นใดให้ระบุในช่อง “อื่นๆ” หรือหากมีผู้กระทาความผิ ดที่ ถูกบังคับ ใช้
มาตรการจานวนมากให้ระบุข้อมูลในช่อง “อื่นๆ” เช่น มีการดาเนินการปรับย้ายผู้เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
จานวน 20 ราย ไปดารงตาแหน่งอื่นในหน่วยงานเดิม รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบมาพร้อมนี้ เป็นต้น
ตัวอย่าง
☒ ดาเนินการทางปกครอง
☒ ปรับย้ายไปดารงตาแหน่งอื่นในหน่วยงานเดิม
๑. ชื่อ-สกุล นางชมพู สดใส สถานะ ผู้ถูกกล่าวหา
ตาแหน่ง /สังกัดเดิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรม ก. กระทรวง ข.
ตาแหน่ง/สังกัดใหม่ เจ้าพนักงานธุรการ กรม จ. กระทรวง ข คาสั่ง กระทรวง ข.
ด่วนที่สุด ลับมาก ที่ ขป. ๑๒๓/๔๕๖ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

สำนักงำน ป.ป.ท.

8

“ดำเนินกำรทำงวินัย”
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ “กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง” และ “กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง”
กรณี ค วำมผิ ด วิ นัย ไม่ ร้ ำ ยแรง แยกการดาเนิน การ เป็น 2 ประเภท คือ กรณี ที่ มี ก ำรแต่ งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน และกรณีไม่มีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ในกรณีมีคาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้หน่วยงานระบุเลขที่คาสั่ง และผู้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งในช่องถัดไปให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรายละเอียดตามที่
กาหนดประกอบด้วย
- วันที่ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวนรับทรำบคำสั่ง คือ วันที่ทราบหรือถือว่าทราบอันมีผล
ในทางกฎหมาย
- 1) ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่รำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด ส่วนนี้
เป็นการขอทราบข้อมูลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ ระบุให้ส่วนราชการต้น
สังกัดพิจารณาดาเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยให้หน่วยงานแจ้ง
ผลการดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวต่อกรณีข้อร้องเรียน
- 2) - 4) เป็นข้อที่ให้หน่วยงานระบุการดาเนินการอื่นใดในส่วนสาระสาคัญของกระบวนการ
ขั้นตอนพิจารณาดาเนินการทางวินัย เช่น กรณีข้าราชการพลเรือนซึ่งกาหนดระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วั น นั บ แต่ ป ระธานคณะกรรมการรั บ ทราบค าสั่ ง กรณี เ ช่ น นี้ เ มื่ อ ครบก าหนดเวลาหน่ ว ยงาน
อาจพิ จ ารณาแจ้ ง ข้ อ มู ล มายั ง ส านั ก งาน ป.ป.ท. เพื่ อ ทราบและเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาติ ด ตาม
การดาเนินมาตรการทางวินัยของหน่วยงาน เป็นต้น เช่น
☐ ดาเนินการทางวินัย
☐ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
☐ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ที่คาสั่ง กรม ก. ลับ ที่ กก ๐๐๒๓/๒๓ ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๑
โดย นายดา เข้มแข็ง อธิบดีกรม ก.
ประธานคณะกรรมการสอบสวนรับทราบคาสั่ง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทีร่ ายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ดำเนินกำร แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแก่ผู้ถูกกล่าวหา และ
ดาเนินการสอบถ้อยคาพยาน รวบรวมพยานหลักฐาน
2) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ดำเนินกำร สรุปผลการพิจารณาและจัดทารายงาน
3) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ดำเนินกำร ดาเนินการแจ้งคาสั่งลงโทษ
๔) อื่นๆ Click here to enter text.
กรณีไม่มีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ให้ระบุเหตุผลที่ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เช่น กรณีเป็นการกระทาความผิดเล็กน้อยหัวหน้าส่วนราชการจึงดาเนินการสอบสวนลงโทษด้วยตนเอง นอกจาก
หั ว ข้ อ ดั ง กล่ า วนี้ การระบุ ข้ อ มู ล ในส่ ว นอื่ น จะมี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น กั บ การแจ้ ง ข้ อ มู ล กรณี มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน กล่าวคือ เป็นการแจ้งการดาเนินการสาคัญภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
ในเรื่องการพิจารณาดาเนินการทางวินัย เช่น กาหนดให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่ปร ะธาน
กรรมการรับทราบคาสั่ง เป็นต้น
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กรณีควำมผิดร้ำยแรง ซึ่งเป็นกรณีต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ระบุรายละเอียด
เลขที่ ค าสั่ ง ผู้ ล งนามในค าสั่ งแต่ ง ตั้ง และข้ อ มู ล การประชุ ม นัด แรกของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่ ง ส าหรับ
การดาเนินการในข้อ 1) – 4) นั้น มีลักษณะการรายงานข้อมูลเช่นเดียวกับกรณีการกระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
“ให้ อ อกจำกรำชกำรไว้ ก่อ นหรื อ ออกจำกต ำแหน่ง เนื่ อ งจำกมี พ ยำนหลั กฐำนควรเชื่ อได้ว่ำ
สำมำรถสรุปควำมผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลควำมผิด”
การระบุ ข้อมูล ในส่ ว นนี้ เป็ น การแจ้งว่าหน่ว ยงานได้ มี การด าเนิน การตามมาตรการที่ร ะบุ ไ ว้ ใ น
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 27 มี น าคม 2561 หรื อ ไม่ อย่ า งไร หากมี ก ารด าเนิ น การให้ แ จ้ งรายละเอี ย ดของ
การดาเนินการประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตาแหน่งหรือสังกัด ข้อสังการตามคาสั่ง และเลขที่คาสั่ง เช่น
ตัวอย่าง
☒ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรื อออกจากตาแหน่ง เนื่องจากมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุ ป
ความผิด
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด
๑. ชื่อ-สกุล นางเขียว สีเข้ม ตาแหน่ง/สังกัด นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ สานัก
ปลัดกระทรวง ข.
คาสั่ง ออกจากตาแหน่ง คาสั่ง กระทรวง ข. ลับมาก ที่ ปข. ๐๐๒๔/๒๔ ลว. ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
“กำรอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัย”
เป็ น การแจ้ ง ข้ อ มู ล ว่ า ในกรณี ห น่ ว ยงานได้ มี ก ารด าเนิ น การตามมาตรการดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ทั้ ง
การดาเนินการทางวินัย ปกครอง แพ่ง อาญา ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการดาเนินมาตรการได้มีการอุทธรณ์โต้แย้งคาสั่ง
หรือไม่ อย่างไร หากมี ให้เลือกที่กล่องข้อความหัว ข้อ การอุทธรณ์โต้แย้งคาสั่งหรือคาวินิจฉัย พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียดการโต้แย้งประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, โต้แย้งคำสั่ง คือ คาสั่งหรือคาวินิจฉัยที่มีการโต้แย้งและประเด็น
ที่โต้แย้งโดยสรุป เช่น โต้แย้งคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นต้น และวิธีกำร หมายถึง วิธีการที่ใช้โต้แย้ง
เช่น อุทธรณ์เป็นหนังสือที่หน่วยงาน หรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เป็นต้น
ตัวอย่าง
☒ การอุทธรณ์โต้แย้งคาสั่งหรือคาวินิจฉัย
๑. ชื่อ-สกุล นางเขียว สีเข้ม โต้แย้งคาสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ด้วยวิธกี าร ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑
“กำรดำเนินกำรอื่นใด”
หมายถึง ในกรณีที่หน่วยงานมีได้การดาเนินมาตรการอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุมาแล้ว ให้หน่วยงาน
ระบุรายละเอียดมาตรการและรายละเอียดของคาสั่งให้ชัดเจน
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ส่วนที่ 5 หัวข้อ 4. สรุปผลดำเนินกำร
เป็นการขอทราบข้อมูลสรุปผลการดาเนินการของหน่วยงานที่มีต่อกรณีตามข้อร้องเรียนในชั้นสุดท้าย
ก่อนที่ดาเนินการปิดเรื่องหรือส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย “ยุติเรื่อง”
“ผิดวินัยไม่ร้ำยแรง” “ผิดวินัยร้ำยแรง” และ “พบมูลควำมผิดอำญำ” โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ
ตามพฤติการณ์แห่ งกรณี เนื่ องจากในเรื่ องร้องเรียนเรื่องหนึ่งอาจมี ทั้งผู้ ถูกลงโทษทางวินัยเนื่องจากปรากฏ
พยานหลักฐานว่ามีการกระทาความผิด และมีทั้งผู้ไม่ถูกลงโทษเนื่องจากไม่ปรากฎพยานหลักฐานว่าเป็นผู้กระทาความผิด
“ยุติเรื่อง”
กรณีหน่วยงานมีการยุติสาหรับผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เกี่ยวข้องรายใด ให้ระบุเหตุผลแห่งคาวินิจฉัยโดยสรุป
ในหัวข้อ เนื่องจำก เช่น ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามกรณีข้อร้องเรียน
เนื่องจากขณะเกิดเหตุปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศรัสเซีย หรือเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้เสียชีวิตแล้วประกอบกับ
เป็นกรณีร้องเรียนความผิดวินัยไม่ร้ายและไม่ปรากฏความเสียหายแก่ส่วนราชการ เป็ นต้น พร้อมทั้งข้อมูล ชื่อ- สกุล
เลขที่คาสั่งคา คาวินิจฉัย ในกรณีหน่วยงานแจ้งผลการดาเนินการต่อผู้ร้องเรียนกล่าวหา ให้ระบุวันที่ดาเนินการ
แจ้งผลการพิจารณา หากมิได้มีการแจ้งข้อมูลก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ และหากมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ให้ระบุวิธีการเปิดเผยข้อมูลและวันเวลาที่ทาการเปิดเผยด้วย
ตัวอย่ำง
☒ ยุติเรื่อง
เนื่องจาก ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด เนื่องจากขณะเกิด
เหตุนางสีส้ม สดใส ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศรัสเซีย
๑. ชื่อ-สกุล นางสีส้ม สดใส คาสั่ง กรม ก. ลับมากที่ กข ๐๖๗/๖๗ ลว ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
แจ้งผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประกาศหน้าเว็ปไซด์ของกรม ก. เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
“ผิดวินัยไม่ร้ำยแรง”
กรณีหน่วยงานมีการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เกี่ยวข้องรายใด ให้ระบุเหตุผลแห่งคาวินิจฉัย
โดยสรุป ในหัวข้อ เนื่องจำก และระบุรายละเอียดข้อมูลบุคคลที่ถูกลงโทษทางวินัย โดยเลือกประเภทของโทษ
ในกล่องตัวเลือก ซึง่ ประกอบด้วย ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินค่าตอบแทน ลดเงินค่าตอบแทน
ตักเตือนเป็นหนังสือ และอื่ นๆ พร้อมทั้งรายละเอียดของคาสั่งให้ลงโทษ และในกรณี ที่หน่วยงานมีการแจ้งผล
การดาเนินการต่อผู้ร้องเรียนกล่าวหา ให้ระบุวันที่ดาเนินการแจ้งผลการพิจารณา หากมิได้มีการแจ้งข้อมูลก็มิต้อง
ระบุข้อมูลในส่วนนี้ และหากมีการอุทธรณ์โต้แย้งคาสั่ง ให้เลือกที่กล่องข้อความหน้าข้อความดังกล่าว พร้อมระบุ
รายละเอียดวิธีการโต้แย้ง หน่วยงานที่รับเรื่องอุทธรณ์โต้แย้ง
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ตัวอย่าง
☒ ผิดวินัยไม่ร้ายแรง
เนื่องจาก ผู้ถูกกล่าวหามิได้เข้าสอนหนังสือตามเวลาที่กาหนด แต่เนื่องจากเป็นการกระทาความผิด
ครั้งแรก ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ และไม่มีมูลกรณีทุจริต
๑. ชื่อ-สกุล นายเหลือง สดสวย ตาแหน่ง/สังกัด ครูเชี่ยวชาญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
ลงโทษ ตักเตือนเป็นหนังสือ คาสั่ง ลับ ที่ สป. ๐๐๔/๕๖ ลว. ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
แจ้งผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
☐ อุทธรณ์โต้แย้งคาสั่ง ต่อ Click here to enter text.
“ผิดวินัยร้ำยแรง”
กรณี ห น่ ว ยงานมี ก ารลงโทษวิ นั ย ร้ า ยแรงผู้ ถู ก กล่ า วหาหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งรายใด ให้ ร ะบุ เ หตุ ผ ลแห่ ง
คาวินิจฉัยโดยสรุป ในหัวข้อ เนื่องจำก และระบุรายละเอียดข้อมูลบุคคลที่ถูกลงโทษทางวินัย โดยเลือกประเภท
ของโทษในกล่องตัวเลือก ซึ่งประกอบด้วย ปลดออก ไล่ออก และอื่นๆ พร้อมทั้งรายละเอียดของคาสั่งให้ลงโทษ
และในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ก ารแจ้ ง ผลการด าเนิน การต่ อ ผู้ ร้อ งเรี ย นกล่ า วหา ให้ ร ะบุ วั น ที่ ด าเนิ น การแจ้งผล
การพิจารณา หากมิได้มีการแจ้งข้อมูลก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ และหากมีการอุทธรณ์โต้แย้งคาสั่ง ให้เลือกที่
กล่องข้อความหน้าข้อความดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดวิธีการโต้แย้ง หน่วยงานที่รับเรื่องอุทธรณ์โต้แย้ง
ตัวอย่าง
☒ ผิดวินัยร้ายแรง
เนื่องจาก ผู้ถูกกล่าวมีเจตนาทุจริตเรียกรับเงินจากผู้ประมูลงานจัดซื้อพัสดุ เพื่อให้ได้สิทธิในการทา
สัญญา
๑. ชื่อ-สกุล นายม่วง อดทน ตาแหน่ง/สังกัด นักวิชาการพัสดุ ชานาญการพิเศษ กรม ก.
กระทรวง ข.
ลงโทษ ไล่ออก คาสั่ง อ.ก.พ. กรม ก. ลับมาก ที่ กก ๐๐๑/๒๓ ลว.๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
แจ้งผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
☒ อุทธรณ์โต้แย้งคาสั่ง ต่อ ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๒๕๖๑
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“ดำเนินกำรแจ้ง”
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ก ฎหมายเฉพาะก าหนดให้ ก่ อ นการลงโทษทางวิ นั ย ให้ ด าเนิ น การ
แจ้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ อื่นใดก่อน จึงจะสามารถดาเนินการลงโทษทางวินัยได้ กรณีเช่นนี้
ให้หน่วยงานระบุข้อมูลการแจ้งรายงานพร้อมรายละเอียดวันเวลาที่ดาเนินการแจ้ง หากมีการแจ้งข้อมูลไปในหลายส่วน
ให้ระบุข้อมูลการแจ้งเรื่องในช่อง อื่นๆ โดยให้ปรากฏรายละเอียดของข้อมูลเช่นเดียวกับการระบุข้อมูลข้างต้น
“พบมูลควำมผิดอำญำ”
เป็นการขอทราบการดาเนินการ ในกรณีผลวินิจฉัยปรากฏการกระทาความผิดอาญา โดยในส่วนนี้
จะมีกล่องตัวเลือกการดาเนินการหลัก 3 ตัวเลือก คือ ร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงำนอื่น
และ อื่นๆ ให้หน่วยงานเลือกตัวเลือกที่ตรงกับการดาเนินการพร้อมระบุรายละเอียดการดาเนินการในกล่องข้อความใน
ช่องถัดไป ในกรณีที่หน่วยงานมีการแจ้งผลการดาเนินการต่อผู้ร้องเรียนกล่าวหา ให้ระบุวันที่ดาเนินการแจ้งผล
การพิจารณา หากมิได้มีการแจ้งข้อมูลก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้
ตัวอย่าง
☐ พบมูลความผิดอาญา
๑. ชื่อ-สกุล นายม่วง อดทน ตาแหน่ง/สังกัด นักวิชาการพัสดุ ชานาญการพิเศษ กรม ก.
กระทรวง ข.
ดาเนินการ ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานอื่น รายละเอียด สานักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง เมื่อวันที่
๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
แจ้งผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ส่วนที่ 6 หัวข้อ 5. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อมูลในส่วนนี้เป็นกรณีที่ ศปท. ผู้จัดส่งข้อมูลประสงค์จะแจ้ง รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อเสนอ ข้อสังเกต
หรือประสงค์จะแจ้งเหตุประการใด สามารถระบุข้อความในส่วนนี้อย่างชัดเจน เช่น กรณีแจ้งแก้ไขข้อมูลที่ส่งมา
ในครั้งก่อนเนื่องการระบุข้อมูลผิดพลาด หรือตรวจสอบพบผู้เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเพิ่มเติม ก็ให้เจ้งระบุ
ในส่วนนี้มีการแก้ไขข้อมูลจากครั้งก่อนในส่วนใด หรือกรณีแจ้งการจัดส่งไฟล์เอกสารแนบ เป็นต้น
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กำรจัดส่งข้อมูล
1) หลั ง จาก ศปท. ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน กรอกข้ อ มู ล ใน แบบรายงานผลการด าเนิ น การ กรณี
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แล้ว ให้ดาเนินการจัดส่งแบบรายงานมายัง
สานักงาน ป.ป.ท. โดยดาเนินการจัดส่งทาง อีเมลล์ : acoc.monitoring@pacc.go.th
2) ไฟล์เอกสารที่จัดส่งจะประกอบไปด้วย
2.1 สรุปผลการจัดส่งข้อมูล
2.2 แบบรายงานผลการดาเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
ของแต่ละเรื่อง
2.3 เอกสารแนบ (หากมี)

ติดต่อสอบถำม แจ้งเหตุขัดข้อง ประสำนกำรดำเนินงำน
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการและกากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองอานวยการต่อต้านการทุจริต
สานักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟ์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๔๒๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๑๓๒
email : acoc.monitoring@pacc.go.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวมนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์ โทร. ๐๘ ๒๖๖๗ ๐๕๗๑
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