การดําเนินการตอเรือ่ งรองทุกขรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ กห.
คําจํากัดความ
------------------------เจาหนาที่ หมายถึง ขาราชการ ลูก จางประจํา พนัก งานราชการของสวนราชการขึ้นตรง
ตอกระทรวงกลาโหม กองบัญ ชาการกองทัพไทย และเหลาทัพ รวมถึง พนัก งานและลูก จางขององคก าร
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และองคการของรัฐในกํากับดูแลของกระทรวงกลาโหม
กระทําการทุจริต หมายความวา การทุจริตในภาครัฐ หรือ การทุจริตตอหนาที่
ทุจริตตอหนาที่ หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่
หรือปฏิบัติห รือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนง หรือหนาที่ทั้ งที่ตน
มิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
สําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิด ตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนง
หนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
ประพฤติมิชอบ หมายความวา ใชอํานาจในตําแหนง หรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ระเบี ยบ คํ าสั่ ง หรือ มติ คณะรั ฐ มนตรี ที่ มุง หมายจะควบคุม ดู แลการรั บ การเก็ บ รั ก ษา หรือ การใชเ งิ น
หรือทรัพยสินของแผนดิน
เรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องที่มีก ารกลาวหา เจาหนาที่หรือหนวยงานหรือสวนราชการ
ในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม องค ก ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารมหาชน และองค ก ารของรั ฐ ในกํ า กั บ ดู แ ล
ของกระทรวงกลาโหม กระทําการทุจริต
ผูรองเรียน หมายถึง ผูซึ่งไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําตามที่รองเรียน
ผูรับมอบอํานาจ รวมทั้งผูพบเห็นหรือทราบเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
ผูถูกรองเรียน หมายถึง เจาหนาที่ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม องคการรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน และองคการของรัฐในกํากับดูแลของกระทรวงกลาโหม ที่ถูกกลาวหาวากระทําการทุจริต
หนวยงานที่ถูกรองเรียน หมายถึง หนวยงานหรือสวนราชการภายในกระทรวงกลาโหมหรือ
หนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม องคก ารรัฐวิส าหกิ จ องคก ารมหาชน และองคก ารของรั ฐในกํากับ ดูแ ล
ของกระทรวงกลาโหม ที่ถูกรองเรียนวากระทําการทุจริต
-------------------------

-๒-

ความสําคัญ
------------------------เพื่อให วิธีก ารบริห ารจัดการเรื่ องรองเรียนการทุ จ ริตของกระทรวงกลาโหมจนไดขอยุ ติ
มีก ระบวนการที่ ถู ก ต อ ง รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เป น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย
การจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยอยูในขั้นตอนกระบวนการ
ในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของหน ว ยขึ้ น ตรงกระทรวงกลาโหม
องค ก ารรัฐ วิ ส าหกิจ องค ก ารมหาชน และองค ก ารของรั ฐในกํา กั บ ดู แ ลของกระทรวงกลาโหม เป น ไป
ในแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันตอไป
-------------------------

-๓-

องคประกอบ
๑. คําจํากัดความ
๒. เกณฑในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
๓. ขั้นตอนการดําเนินการตอเรื่องรองทุกรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๔. ดําเนินการตอเรื่องรองทุกรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๕. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๖. ตัวอยางหนังสือขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
๗. ตัวอยางหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
๘. ตัวอยางหนังสือขออนุมัติประธานกรรมการจัดการประชุม
๙. ตัวอยางหนังสือขอเรียนเชิญเขารวมการประชุม
๑๐. ตัวอยางหนังสือคําใหการ
๑๑. ตัวอยางหนังสือรายงานผลการสอบขอเท็จจริง
๑๒. หนาที่ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
๑๓. พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑
และแกไขเพิ่มเติมฉบับ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
- มาตรา ๓
- มาตรา ๒๗(๓)
- มาตรา ๓๐
- มาตรา ๓๕(๒)
- มาตรา ๕๘/๒
๑๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐)
- มาตรา ๒๔
- มาตรา ๔๖(๒)
- มาตรา ๘๕(๓)
- มาตรา ๘๙

-๔-

เกณฑในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
เรื่องรองเรียนตองมีสาระสําคัญ ประกอบดวย
๑. ชื่อ ตําแหนง และสังกัดของเจาหนาที่ที่ถูกรองเรียน (ถามี)
๒. ระบุ วัน เดือน ป ที่เกิดเหตุรองเรียน หรือหวงเวลาที่เกิดเหตุ (ถามี)
๓. มี ข อ มู ล หรื อ พฤติ ก ารณ ข องเรื่ อ งที่ ร อ งเรี ย น หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกั บ การกระทํ า
การทุจริตของเจาหนาที่หรือหนวยงานในสังกัด กห. ที่เพียงพอสามารถดําเนินการสืบสวนสอบสวนได
๔. ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)
นอกเหนือจากเกณฑดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณา
หรือไม เปนเรื่องเฉพาะกรณี
-------------------------

-๕-

๑
ผูรอ งเรียน

ขั้นตอนการดําเนินการการรองเรียนการทุจริต
๒
๓
รับเรื่องรองเรียน
(หนวยรับเรื่อง)

๔
หนวยตนสังกัดผูถูกรองเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง

ศปท.กห.

๕
ยุติเรือ่ ง

ไมพบ
ความผิด

คณะกรรมการดําเนินการสอบสวน
ขอเท็จจริง

มีมูลในการทุจริต

พบการกระทําผิดแตไมมีมูลในการทุจริต

มีการกระทําผิดวินัย

มีการกระทําทางละเมิด

หนวยบังคับบัญชาทราบ
และดําเนินการตอไป

แจง ป.ป.ช., ป.ป.ท.,
สตง., ป.ป.ง.

(ตามขอ ๕.๓.๑
และ ๕.๓.๓)

ศปท.กห.

แจงหนวยตนสังกัด
ดําเนินการทางวินัย

หมายเหตุ - แจง ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง., ป.ป.ง. เมื่อมีมูลในการทุจริต
- แจงผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัด เมื่อพบการกระทําผิดวินัย หรือละเมิด
- หนวยที่แตงตั้งกรรมการ แจงผูรองเรียนทราบเมื่อไดขอยุติ หรืออยูในระหวางการดําเนินการ
ในขั้นตอนตางๆ (เพื่อปองกันการรองเรียนซ้ํา)

-๖-

การดําเนินการตอเรือ่ งรองทุกขรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ขั้นตอนที่ ๑ ผูรองเรียน หมายถึง หนวยงานหรือบุคคลทั้งภายในและภายนอก กห.
ขั้นตอนที่ ๒ หนวยรับเรื่องรองเรียน
๒.๑ ผูรองเรียนยื่นเรื่องโดยตรงไปยังหนวยงานที่ถูกรองเรียน
๒.๒ ผูรองเรียนยื่นเรื่องผานทาง ศปท.กห.
๒.๓ ผูรองเรียนยื่นเรื่องผานทางหนวยงานภายใน กห.
๒.๔ ผูรองเรียนยื่นเรื่องผานทางหนวยงานภายนอก กห.
ขั้นตอนที่ ๓ การดําเนินการของ ศปท.กห.
๓.๑ ผูรองเรียนยื่นเรื่องโดยตรงไปยังหนวยงานที่ถูกรองเรียน
๓.๑.๑ แจงเรื่องรองเรียนไปยัง ศปท.กห. ภายใน ๕ วันทําการ
๓.๑.๒ ศปท.กห. นําเรียน ปล.กห. ภายใน ๗ วันทําการ
๓.๒ ผูรองเรียนยื่นเรื่องผานทาง ศปท.กห. ให ศปท.กห. นําเรียน ปล.กห. เพื่อกรุณาทราบ
ภายใน ๗ วันทําการ พรอมสําเนาเรือ่ งรองเรียนใหหนวยที่ถกู รองเรียนเพื่อดําเนินการตอไป
๓.๓ ผูรองเรียนยื่นเรื่องผานทางหนวยงานภายใน กห. ใหหนวยดังกลาวแจงเรื่องมายัง ศปท.กห.
ภายใน ๕ วันทําการ แลว ศปท.กห. นําเรียน ปล.กห. เพื่อกรุณาทราบ ภายใน ๗ วันทําการ พรอมสําเนาเรื่อง
รองเรียนใหหนวยที่ถูกรองเรียนเพื่อดําเนินการตอไป
๓.๔ ผูรองเรียนยื่นเรื่องผานทางหนวยงานภายนอก กห.
๓.๔.๑ หนวยงานภายนอก กห. แจงเรื่องไปหนวยที่ถูกรองเรียน
๓.๔.๑.๑ แจงเรื่องรองเรียนไปยัง ศปท.กห. ภายใน ๕ วันทําการ
๓.๔.๑.๒ ศปท.กห. นําเรียน ปล.กห. ภายใน ๗ วันทําการ
๓.๔.๒ หน วยงานภายนอก กห. แจ งเรื่ องมายั ง ศปท.กห. ให ศปท.กห. นํ าเรี ยน ปล.กห.
เพื่อกรุณาทราบ ภายใน ๗ วันทําการ พรอมสําเนาเรื่องรองเรียนใหหนวยที่ถูกรองเรียนเพื่อดําเนินการตอไป
ขั้นตอนที่ ๔ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
๔.๑ ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
๔.๑.๑ กรณี สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ., องคการรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และองคการ
ของรัฐในกํากับ ดูแลของ กห. เมื่อหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานดังกลาว หรือ รอง, ผช., เสธ.
ของหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ถูกรองเรียน ผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ฯ
คือ รมว.กห. โดย ศปท.กห. เปนหนวยนําเรียนขออนุมัติแตงตั้งกรรมการ ฯ
๔.๑.๒ กรณีหนวยในสังกัด สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ., องคการรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
และองคการของรัฐในกํากับ ดูแลของ กห. หรือขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ
พนักงานของหนวยงานดังกลาว นอกเหนือจากขอ ๔.๑.๑ ถูกรองเรียน
๔.๑.๒.๑ หนวยในสังกัด สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ. ผูมีอํานาจในการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ฯ คือ ผูบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปหนึ่งระดับของหนวยหรือเจาหนาที่ดังกลาว เปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการ และตองเปนผูบังคับบัญชาของหนวยในระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป
๔.๑.๒.๒ องคก ารรัฐวิส าหกิจ องคก ารมหาชน และองคก ารของรัฐในกํากับดูแล
ของ กห. ผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ฯ คือ ผูบริหารที่สูงขึ้นไปหนึ่งระดับ
๔.๑.๓ หนวยงานที่ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ตองแจงการดําเนินการ
ในขั้นตนและความคืบ หนาตามความเหมาะสมใหผูรองเรียนทราบ (เพื่อปองกันการยื่นเรื่องรองเรียนไปยัง
หนวยงานอื่นตอไป) เวนขอ ๔.๑.๑ ให ศปท.กห. เปนผูดําเนินการ
/ ๔.๒ ...

-๗๔.๒ องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
๔.๒.๑ ประธานกรรมการ (ตองมี ตํา แหนง หรือชั้นยศ (กรณีเ ปนขาราชการ) ไมต่ํากว า
ผูที่ถูกรองเรียน)
๔.๒.๒ กรรมการ อยางนอย ๒ นาย กรรมการ ๑ นาย ตองเปนผูมีความรูทางดานกฎหมาย
หรือมีความรูเ กี่ยวกับ เรื่องที่ถูก รองเรียน และกําหนดใหก รรมการ ๑ นาย ทําหนาที่ เลขานุการ และอาจ
กําหนดใหมี ผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม
๔.๒.๓ คณะกรรมการสอบสวนข อเท็ จ จริ ง ต องเป น บุค คลที่ ไ มมี ส วนไดส ว นเสี ยหรื อ
เกี่ยวของกับกรณีรองเรียน
๔.๓ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
๔.๓.๑ แจงขอรองเรียนตอบุคคลหรือหนวยที่ถูกรองเรียน
๔.๓.๒ รวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พยานหลักฐาน (พยานเอกสารและพยานบุคคล)
ที่เ กี่ยวของกั บ เรื่อ งรองเรียน และใหห มายรวมถึง การเรียกบุคคลที่เ กี่ย วของมาใหป ากคํา หรือหลัก ฐาน
เพื่อประโยชนในการรวบรวมขอมูลดังกลาว
๔.๓.๓ ดําเนินการสอบสวน พรอมจัดบันทึกการสอบสวนทุกครั้งที่มีการสอบสวน
๔.๓.๔ การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
๔.๓.๕ จั ด ทํ า รายงานการสอบสวน พร อ มความเห็ น ของคณะกรรมการ ฯ เสนอต อ
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงทราบ
ขั้นตอนที่ ๕ การดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง
๕.๑ วิธีการดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ใหก รรมการสอบสวน แสวงหาความจริง ในเรื่อง
ที่ ถูก รองเรีย น โดยในการสอบสวนหา มมิใหบุคคลอื่ นเขารวมทํา การสอบสวน (เวนแตผูมี อํานาจแตง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ฯ อนุญาต) ใหคณะกรรมการสอบสวน ฯ ดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมในกระบวนการ
สอบสวน และดําเนินการสอบสวนภายในระยะเวลาที่กําหนด
๕.๑.๑ เริ่มนับระยะเวลาในการสอบสวน ตั้งแตวันที่คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
รับทราบคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ ฯ และดําเนินการสอบสวนเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติ ภายใน ๖๐ วัน
๕.๑.๒ หากการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ภายในเวลา
ตามขอ ๕.๑.๑ ใหผูมีอํานาจแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จ จริง ขยายระยะเวลาการสอบสวนได
คราวละ ๓๐ วัน ทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๘๐ วัน
๕.๑.๓ หากไมสามารถดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ใหคณะกรรมการ ฯ
รายงานเหตุผลความจําเปนที่ทําใหก ารสอบสวนไมแลวเสร็จ ตอผูมีอํานาจแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
พรอมกํา หนดระยะเวลาสิ้น สุดการดําเนินการสอบสวนจนได ขอยุติ โดยไมเ กิ น ๙๐ วัน เสนอ ศปท.กห.
เพื่อนําเรียน รมว.กห. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสอบสวน

/ ๕.๒ ...

-๘๕.๒ ผลการสอบสวนขอเท็จจริง
๕.๒.๑ ไมพบการกระทําความผิดของผูถูกรองเรียน
๕.๒.๒ พบการกระทําผิดของผูถูกรองเรียน แตไมมีมูลในการกระทําการทุจริต
๕.๒.๒.๑ กระทําผิดวินัย
๕.๒.๒.๒ กระทําผิดทางละเมิด
๕.๒.๓ มีมูลในการกระทําการทุจริต
๕.๓ การรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริง
๕.๓.๑ ให คณะกรรมการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง ตามข อ ๔.๑.๑ รายงาน ศปท.กห.
เพื่อนํ าเรี ยน รมว.กห. ขออนุมัติ แจง ใหผู รองเรียนทราบ และแจ ง หน วยงานที่เ กี่ยวของเพื่อทราบ หรื อ
ดําเนินการตอไป
๕.๓.๒ ให คณะกรรมการสอบสวนข อเท็ จ จริ ง ตามข อ ๔.๑.๒ (เว น สป.) รายงานผล
การสอบสวนขอเท็จจริง ใหผูแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ ทราบ และผูแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ รายงานตามสาย
การบัง คับบัญ ชา จนถึง บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ., ผอ.อผศ. และ ผอ.สทป. (สําหรับ บอท. ใหรายงานถึง
ผบ.ทร.) หรือแลวแตกรณี เพื่อแจงใหผูรองเรียน และ ศปท.กห. ทราบ และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบ
หรือดําเนินการตอไป
๕.๓.๓ หน ว ยในบั ง คับ บั ญ ชาของ สป. หรื อ กรณี ข า ราชการ พนั ก งาน ลูก จ า งประจํ า
ถู ก ร อ งเรี ย น ให ค ณะกรรมการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง รายงานผลการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง ให ผู แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ ฯ ทราบ และผูแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ รายงานตามสายการบังคับบัญ ชาจนถึง ศปท.กห.
เพื่อนําเรียน ปล.กห. ขออนุมัติแจงใหผูรองเรียนทราบ และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ หรือดําเนินการตอไป
๕.๔ ผูมีอํานาจแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จ จริง ใหดําเนินการตอผลการสอบสวน
ขอเท็จจริง ดังนี้
๕.๔.๑ ไมพบการกระทําความผิดของผูถูกรองเรียน ใหยุติเรื่อง
๕.๔.๒ พบการกระทําผิดของผูถูกรองเรียน ทางวินัย หรือ ทางละเมิด แตไมมีมูลในการ
กระทําการทุจริต ใหดําเนินการในทางปกครองตอไป
๕.๒.๓ มีมูล ในการกระทําการทุจ ริต ให ดําเนินการรองทุก ขห รือกลาวโทษตอพนัก งาน
สอบสวน ตามมาตรา ๓๐ แหง พระราชบัญ ญัติ ม าตรการของฝายบริ ห ารในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑
-----------------------------------

-๙การดําเนินการตามพระราชบัญญัตมิ าตรการของฝายบริหาร
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
หมวด ๓/๑ มาตรการปองกันการทุจริตในภาครัฐ มาตรา ๕๘/๒
--------------------------มาตรา ๕๘/๒ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นวา หนวยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือการ
ดําเนินงานทีเ่ ปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชบริการหรือประชาชน และสอไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือ
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ใหสํานักงานแจงใหหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นทราบ
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองสั่งการใหมีการตรวจสอบ
และดําเนินการ แลวแจงผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงหากจะตอง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตองกําหนดระยะเวลาที่จ ะดําเนินการแลวเสร็จ ใหสํานัก งานทราบดวย ในกรณีที่
หัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นจงใจไมดําเนินการหรือดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว โดยไมมี
เหตุอั นสมควร ใหค ณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานใหค ณะรัฐ มนตรี และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

๒
แจงโดยตรงตอหนวย
ที่ถูกขอขอมูล

๑
สํานักงาน ป.ป.ท.
แจงเรื่องสอไปในทาง
ทุจริตในภาครัฐ

๓
แจงมายัง ศปท.กห.

- แจงให ศปท.กห.ทราบ ภายใน ๕ วันทําการ
พรอมทั้งตรวจสอบและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน
- รายงานผลให สํานักงาน ป.ป.ท. และ ศปท.กห. ทราบ
- ศปท.กห. นําเรียน ปล.กห. ทราบตอไป

- นําเรียน ปล.กห. เพื่อทราบภายใน ๗ วันทําการ
และสําเนาใหหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบ
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยใหหนวยที่เกี่ยวของ
รายงานผลให สํานักงาน ป.ป.ท. และ ศปท.กห. ทราบ
- ศปท.กห. นําเรียน ปล.กห. ทราบตอไป

---------------------------------

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
พล.อ.ประวิ ต ร วงษ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี / รมว.กห. มี บั ญ ชาให กห. ถื อ ปฏิ บั ติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๑ เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ อยางเครงครัด ดังนี้
๑. กรณีที่มีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน แลวรายงานผล
การพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อทราบทันที และใหพิจารณาดําเนินการทางวินัย
หรือทางอาญาโดยเร็ว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน และใหรายงานความคืบหนาตอหัวหนาสวนราชการหรือรัฐมนตรี
เจาสังกัดเพื่อทราบเปนระยะตามความเหมาะสม
กรณีที่ตรวจสอบขอเท็จจริง แม ผลการตรวจสอบยังไมอาจสรุป ความผิดไดชัดเจนถึงขั้ น
ชี้มูลความผิด ใหพิจารณาปรับยายขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของไปดํารงตําแหนงอื่นเปนการชั่วคราว
และในกรณีที่เปนเรื่องรายแรงหรือมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชน ใหเสนอใหมีการยาย
หรือโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในอัตรากําลังชั่วคราวเปนกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี
๒. กรณีตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีหลักฐานควรเชื่อไดวาสามารถสรุปความผิดไดชัดเจน
ถึงขั้นชี้มูลความผิด ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการทางวินัยตอขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอยาง
เด็ดขาดโดยเร็ว และใหรายงานหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อทราบความคืบหนาและเรงรัดการ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น ออกจากราชการไวกอนหรือ
ออกจากตําแหนงก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และในกรณีที่พบวามีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ทางอาญาดวย ใหสงเรื่องใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดําเนินคดีโดยทันที
ในกรณีที่เปนการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดทางวินัยอยางรายแรง
แตไมถึ งขั้นให ปลดออกจากราชการหรื อไล ออกจากราชการ ใหสวนราชการตนสังกั ดดํ าเนิ นการปรับ ยาย
จากตําแหนงเดิม และหามปรับยายกลับไปดํารงตําแหนงหนาที่ในลักษณะเดิม หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ภายในเวลา ๓ ป นับแตวันที่มีการลงโทษทางวินยั
---------------------------------

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๑
กรณีมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการหรือเจาหนาที่ในสังกัด

หนวยตนสังกัด
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน
ใหแลวเสร็จ ภายใน ๗ วัน
รายงานผลตอหัวหนาสวนราชการ
และรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อทราบทันที
ดําเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็ว
ใหแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

ใหพิจารณาปรับยาย
ไปดํารงตําแหนงอื่นชั่วคราว
แมผลการตรวจสอบ
ยังไมอาจสรุปความผิดได
ถึงขั้นชี้มูลความผิด

หรือ
เปนเรื่องรายแรงกระทบตอความเชื่อมั่น
ของประชาชนใหเสนอยายหรือโอนไปตําแหนง
อัตรากําลังชั่วคราวเปนกรณีพิเศษ
ในสํานักนายกรัฐมนตรี

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชันกลาโหม (ศปท.กห.)

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๑
กรณีตรวจสอบแลวเชื่อไดวาสามารถสรุปความผิดไดชัดเจนถึงขึ้นชี้มูลความผิด

หนวยตนสังกัด
ดําเนินการทางวินัยตอขาราชการ
และเจาหนาที่เกี่ยวของ
อยางเด็ดขาดโดยเร็ว
รายงานผลตอหัวหนาสวนราชการ
และรัฐมนตรีเจาสังกัดอยางสม่ําเสมอ
อาจพิจารณาใหออกราชการไวกอน
หรือออกจากตําแหนง ตามความจําเปน

กรณีกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
หรือความผิดทางวินัยรายแรง
แตไมถึงขั้น ปลด หรือ ไล ออกจากราชการ
หนวยตนสังกัด
ปรับยายจากตําแหนงเดิม และหามปรับยาย
กลับไปดํารงตําแหนงหนาที่ในลักษณะเดิม
หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ภายในเวลา ๓ ป
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชันกลาโหม (ศปท.กห.)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------มาตรา ๑๐๐ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ถอดถอนหรื อ ผู ใ ดไม ดํ า เนิ น การ
ตามมาตรา ๙๘ โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาผูบ ังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหนาที่
ขัดตอกฎหมายหรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลของผูถูกกลาวหานั้น
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการดําเนินการทางวินัย
ไมถูก ตองหรือไมเ หมาะสม ใหเ สนอความเห็นไปยัง นายกรัฐมนตรีแ ละใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่ง การ
ตามที่เ ห็นสมควร หรือในกรณีจําเปน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะขอใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอื่นซึ่ง มีห นาที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการ
ที่ทําหนาที่บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือผูสั่งแตงตั้งกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการหนวยของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามหนาที่และอํานาจใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได เวนแต
ในกรณี ที่ ผูถูก กลาวหาผูนั้นเปนขาราชการตุล าการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขา ราชการฝายตุล าการ
ศาลยุติธรรมและวิธีพิจ ารณาคดีป กครอง หรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝ า ยอั ย การ ให ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ ง ความเห็ น ไปยั ง ประธานกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานกรรมการอัยการ แลวแตกรณี
-------------------------

