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ค าน า 

 
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยาจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวย         
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ ทั้งนี้       
การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.หลักการและเหตุผล 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยืดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์   
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ   ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอประกอบกับแนวทางการประเมินผลการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ       
ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินผลการขับเคลื่อนการป้องกัน การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ของ ส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยก าหนดแนวทางการประเมินโดยให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในกรณี
มีผู้ร้องเรียน เป็นการประเมินขั้นตอนและและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ปลอดจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมและคุณธรรมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   
จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเพ่ือเป็นกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 
 

๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน    
ในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง             
มีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา         
มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่าง           
มีประสิทธิภาพ 

4.เพ่ือเผยแพรให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาทราบกระบวนการ 

๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ      
ข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
 

3.ขอบเขต 
1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๒. ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ 
๓. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย ,    

ขออนุมัติ/ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสทั่วไป หรือร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ

บริการ 
๕. เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อ

ให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

พะเยาจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะ
ด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอ     
การติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ ๐ ๕๔079873            
0 54079872 

 
4.สถานที่ตั้ง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ถนนสนามกีฬา ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 56000 

 
5.หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับจังหวัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

ค าจ ากัดความ 
 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และประชาชนทั่วไป 
ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
๑. หน่วยงานของรัฐ"/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน / หรือบุคคล/นิติบุคคล 
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับ
ของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
และถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

๒. บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
๑. ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
๒. ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม
จากการด าเนินการของส่วนราชการ 

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/ 
การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย
ตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ FaceBook/ Line  

เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย สอบถาม 
หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน 
ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมี
นัยส าคัญท่ีเชื่อถือได้ 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ มาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ 

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ 
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 
 



 
 

ช่องทางการร้องเรียน มายังทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง 
๒) รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://www.phayaopeo.com/ 
๓).ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐ ๕๔079873   0 54079872 
๔) ร้องเรียนทาง Facebook 
๕) ร้องเรียนจดหมาย 
๖) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 

 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาทราบ เพื่อความสะดวกในการ 

ประสานงาน 
 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ

ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถึ่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ       
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะยา 

ทุกครั้งที่มีผู้
ร้องเรียน 

ภายใน1-2วันท าการ - 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะยา 

ทุกวัน ภายใน1-2วันท าการ - 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์เว้น
วันหยุดราชการ 
 

ทุกวัน ภายใน1-2วันท าการ - 

ร้องเรียนทาง Face book 
 

ทุกวัน ภายใน1-2วันท าการ - 

ร้องเรียนทางจดหมายเว้น
วันหยุดราชการ 

ทุกวัน ภายใน1-2วันท าการ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบค ำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)               (แบบค าร้องเรียน๑) 
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. .......... 

เรื่อง ............................................................................................................................. .................  
 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                    ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................... หมู่ที่...........  
ต าบล.................................... อ าเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................  
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง.....................................................................................  
ถือบัตร........................................................................เลขที่................................................................................  
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.................................  

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
............................................................................................................................. ................................................  
............................................................................................................................. ................................................  
................................................................................................................................................................... .........  
........................................................................................................................ ....................................................  
............................................................................................................................. ...............................................  
......................................................................................................................................................... ..................  
............................................................................................................... ............................................................  
                   ทั้งนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้งทาง
แพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี  
 

                    โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้าม)ี ได้แก่  
            ๑) ................................................................................................... จ านวน............ชุด  
            ๒) ................................................................... ...............................  จ านวน............ชุด  
            ๓) ................................................................................................... จ านวน............ชุด  
            ๔) ................................................................................................... จ านวน............ชุด  
 
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
                                            (ลงชื่อ) ................................................... 

    (...................................................) 
  ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

                            



 
 

แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์)            (แบบค าร้องเรียน.๒) 
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ............. 

เรื่อง .............................................................................................. ................................................  
 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

                    ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่…......  
ถนน................................ต าบล........................ อ าเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์
..................................อาชีพ............................................ต าแหน่ง..................................................................  

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง  
................................................................. .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................  
............................................................................................................................. ...........................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ..................................................................... ..............  
............................................................................................................................. ............................................  
............................................................................................................................. ............................................  
โดยขออ้าง............................................................................ .............................................................................  
............................................................................................................................. ............................................  
................................................................................................................................... ......................................  
........................................................................................... ..........เป็นพยานหลักฐานประกอบ  
                   ทั้งนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้  
 

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง  
                                                                  (...........................................)  

    วันที.่..............เดือน.........................พ.ศ.............  
                                                                      เวลา.............................. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน      (ตอบข้อร้องเรียน 1) 
 
ที่  ศธ ๐288/             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

          588 ถนนสนามกีฬา ต าบลบ้านต๋อม 
          อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา๕๖000 

                                   วันที่........เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
 

เรียน ………………………………………………………………..  
 

                    ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ ( ) อ่ืนๆ .......................................  
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง...................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………นั้น  
 

                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้วตาม 
ทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่....................ลงวันที่.......................................และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า  
                     (  ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
และได้มอบหมายให้……………………................................................................................ เป็นหน่วยตรวจสอบ
และด าเนินการ  
                    (  ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
และได้จัดส่งเรื่องให้........................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงาน
ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง  
                    (  ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย 
.......................................................................................... จึงขอให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่
กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป  
 
                       จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ  
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
โทร. ๐ ๕๔079873 
โทรสาร 0 54079874 



 
 

แบบแจ้งผลการด าเนินการตอ่เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน      (ตอบข้อร้องเรียน 2) 
 
ที่  ศธ ๐288/             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

          588 ถนนสนามกีฬา ต าบลบ้านต๋อม 
          อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา๕๖000 

                                   วันที่........เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน     
 

เรียน ………………………………………………………………..  
 

                    อ้างถึง หนังสือ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาที่ ศธ ๐288/....... ลงวันที่...................  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ........................................................................................................................... ...............  
                  ๒. ............................................................................................. ...........................................  
                  ๓. ........................................................................................................................... ..............  
                  ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่อง 
ร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  
 

                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย
สรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
........................................................................................................... .............................................................  
............................................................................................................................. ...........................................  
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย  
 

 
                       จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ  
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
โทร. ๐ ๕๔079873 
โทรสาร 0 54079874 

 
 



 
 

การกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็บไซด์  
1.เข้าเว็บไซต์ http://www.phayaopeo.com/ 
2.เลือกเมนู “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
3.พิมพ์รายละเอียด ข้อความที่ประสงค์จะร้องทุกข์  
4. ให้กรอกชื่อผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน  
5. กรอกช่องโทรศัพท์ 
6. กรอกอีเมลล์ 
7. กดปุ่มส่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

คู่มือการรายงานผลด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

ตามแบบรายงานผลด าเนินการ  
กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

 



 

 
  

ค าน า 
 

  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายส าคัญเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการ ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้รับมอบหมาย
ให้รวบรวมผลการด าเนินการ กรณีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านการรายงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ รายงานต่อ ศอตช. 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ซึ่งน ามาตรการทางวินัย ปกครอง มาใช้อย่างรวดเร็ว
และเด็ดขาด โดยมอบหมายส านักงาน ป.ป.ท. ให้แจ้งทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจังตาม
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

  ส านักงาน ป.ป.ท. จึงด าเนินการปรับปรุงแบบรายงานผลด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติชอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการรายงานผลด าเนินการเพ่ือให้สามารถรายงานได้โดยสะดวกรวดเร็วและลดการใช้กระดาษ ใน
การนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดท าคู่มือการรายงานผลด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามแบบรายงานผลด าเนินการ กรณี
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ ศปท. แต่ละหน่วยงานสามารถรายงาน
ข้อมูลและจัดส่งแบบรายงานมายังส านักงาน ป.ป.ท. ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  
 

 

 
      กลุ่มงานอ านวยการและก ากับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
      กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต  ส านักงาน ป.ป.ท. 
                (พฤศจิกายน 2561) 
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 การรายงานผลด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ       1 
 1. ขั้นตอนการรายงานผลการด าเนินการ       
        1. แบบรายงานผลการด าเนนิการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ       5 
                     กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
        2. แบบสรปุรายงานผลการด าเนินการ กรณขี้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่องรฐั       6 
   กระท าการทุจรติหรือประพฤติมิชอบ 

 2. วิธีการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานผลการด าเนินการ      
     กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลของ ศปท. ที่รายงานและหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐ      8 
      ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ส่วนที่ 2  ข้อมูลการกล่าวหาร้องเรียน            9 
  ส่วนที่ 3  การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น          13 
  ส่วนที่ 4 การด าเนินการทางวินัย อาญา ปกครอง          19 
     หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ   

  ส่วนที่ 5 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอื่นใด         21 
         พร้อมกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 

 3. วิธีการจัดส่งข้อมูลมายังส านักงาน ป.ป.ท.           22 
 
  แผนผังขั้นตอนด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561       27     
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การรายงานผลด าเนินการกรณเีจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

 ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
เห็นชอบให้จัดตั้งส่วนราชการชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง เพื่อเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ 
โดยให้รองหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกต าแหน่งหนึ่ง 
แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต”  
 

 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการผลักดัน
นโยบายส าคัญเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่ง รัด
ผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว และรายงานผลการปฏิบัติ
พร้อมเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ และพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 
  1. ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้
  2. ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้ม าตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง               
และมาตรการทางกฏหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  3. ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด  
  4. กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 

 โดย คสช. ได้มีค าสั่งที่ 127/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 จัดตั้ง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) เพ่ือเป็นกลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผลักดันนโยบายในเรื่องของการป้องกัน    
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ มีหัวหน้า คสช. เป็นประธาน
กรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 
2559 ตามค าสั่ง คสช. ที่ 3/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 226/2557  
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 จัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อเป็นกลไก
อ านวยการ ภายใต้คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
ประธาน และเลขาธิการกรรมการ ป.ป.ท. เป็น กรรมการและเลขานุการ 
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 ซึ่งได้มีการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ เป็น 3 ระดับ คือ คตช. เป็นกลไกระดับ
นโยบาย ศอตช. เป็นกลไกประสานการขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ และ ศปท. ระดับกระทรวง เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับกระทรวง  
 นอกจากนี้ คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ มีค าสั่งที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 
แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศปท. โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน
อนุกรรมการ รองเลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นรองประธานอนุกรรมการ เพ่ือประสานขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ศปท. 
 ส าหรับการรายงานผลด าเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบของ ศปท. มายัง 
ส านักงาน ป.ป.ท. สืบเนื่องจาก 
 1. ค าสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 2. มติการประชุม ศอตช. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ซึ่งให้ ศปท. แต่ละหน่วยงาน 
จัดท ารายละเอียดงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่รับไว้และยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ
และเรื่องที่รับใหม่ รายงานความคืบหน้าของผลการด าเนินงาน และสถานะของเรื่องปัจจุบัน ให้กับ ศอตช. ทุกวันที่ 
10 ของทุกเดือน 
 3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบสรุปมติ-ข้อสั่งการในการประชุม คตช. ครั้งที่ 6/2558 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558  ให้ ศปท. ด าเนินการ 
      (1) เป็นกลไกขับเคลื่อนและสั่งการในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ รัฐบาล และ คสช. 
โดยมี ศอตช. เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติ 
      (2) ติดตามผลการด าเนินงานการใช้มาตรการทางวินัย / ปกครอง ของหน่วยงานในสังกัด และสรุปรายงานให้  
คตช. (ผ่าน ศอตช.) ทราบ 
      (3) ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการทางวินัย ทั้งเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการและรับเรื่องใหม่ 
โดยเฉพาะกรณีปรากฏผู้ร้องเรียนหรือระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนและแจ้งให้ ศอตช. (ส านักงาน ป.ป.ท.) เพ่ือเป็นการติดตาม
การด าเนินการ และให้รายงานความคืบหน้าทุกวงรอบ 30 วัน 
 4. ด้วยเหตุข้างต้นส านักงาน ป.ป.ท. จึงมีหนังสือ ศอตช. ที่ ยธ 1230.1/1985 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 
ถึง ศปท.แต่ละหน่วยงาน ให้ด าเนินการรายงานการด าเนินการกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ตามแบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
 5. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ศปท. 
ในมติดังกล่าวมีการก าหนดให้ ศปท. ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมตามที่กฎหมายก าหนดเป็นอ านาจหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยในการปฏิบัติหน้าที่ดังกลา่ว 
ให้ ศปท. ประสานงาน ร่วมมือหรือด าเนินการอ่ืนใด ตามที่  ศอตช. หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. สั่งการหรือร้องขอ 
แล้วแต่กรณี 
 6. มติในการประชุม คตช. ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 2 กันยายน 2559  
      -  เห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของ ศปท.กระทรวง ดังนี้ 
         (1) เป็นศูนย์อ านวยการกลางในการประสานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวง 
          (2) ท าหน้าที่ประสาน เร่งรัด ก ากับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในก ากับของกระทรวง 
ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเช่นเดียวกับส่วนราชการระดับกรม 
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         (3) ท าหน้าที่ตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการด าเนินการทางปกครอง / วินัย ของหน่วยงานในสังกัด 
และให้เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณีแล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ 
     -  รับทราบและเห็นชอบแนวทางการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วงที่ 3 ของ Roadmap  
  (1) เร่งรัดขับเคลื่อนการด าเนินการภาครัฐให้อยู่ในกรอบธรรมาภิบาล โดยใช้หนังสือร้องเรียน
หรือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือ  
  (2) ศอตช. เป็นกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับประเทศ 
และ ศปท. เป็นกลการขับเคลื่อนภายในกระทรวง  
  (3) ใช้มาตรการของฝ่ายบริหารผลักดันให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ 
 

 7. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซ่ึงให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย ดังนี้ 
     ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว
ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
                      กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
หรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด 
ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว เพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรง
หรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี และด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ 
และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐแล ะการก าหนด
กรอบอัตราก าลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี 
                ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิด             
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ           
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบความคืบหน้า
และเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้
ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ ยวข้องกับการกระท า
ความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 
                        กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญ ความสนใจของประชาชน 
และมูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน 
                           ในกรณีท่ีเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม 
และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี  
นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 
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                ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้การปฏิบัติราชการ
เกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อน                      
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีท่ีต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามข้อ 1 วรรคสองด้วย 
                ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูล                 
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                        ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีการด าเนินการ
ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 
                ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นหน่วยงานตามค าสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระยะเร่งด่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งให้แจ้งเวียนบัญชานายกรัฐมนตรี ซึ่งให้แจ้งทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจัง
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อไป 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0404/4984 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
 ส านักงาน ป.ป.ท. จึงด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
และค าสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และแจ้งเวียนไปยัง ศปท. 
ทั้ง 38 หน่วยงาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยแจ้งยกเลิกแบบรายงานเดิมและให้รายงานผลด าเนินการตาม
รูปแบบรายที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมี 3 แบบรายงาน คือ  
 1. แบบรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(ตามมติ ครม. วันที่ 27 มีนาคม 2561) ให้รายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 2. แบบรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(ก่อนมติ ครม. วันที่ 27 มีนาคม 2561) เฉพาะเรื่องซึ่งรับไว้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 
27 มีนาคม 2561 และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ เพ่ือเป็นการติดตามผลด าเนินการ 
 3. แบบสรุปผลการจัดส่งข้อมูล  
  

 ภายหลังการรายงานตามรูปแบบรายงานที่ปรับปรุงใหม่ ในการประชุมของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของ ศปท. ประกอบข้อเสนอแนะในการประชุมประเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ จังหวัดราชบุรี 
มีมติในการประชุมให้ ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบรายงานให้กระชับและสะดวกต่อการรายงานข้อมูล 
ส านักงาน ป.ป.ท. จึงท าการปรับปรุงรูปแบบรายงานตามมติในการประชุม โดยปรับให้เหลือเพียง 2 แบบรายงาน  
 1. แบบรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 2. แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 และปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานข้อมูลให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการส่งข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. 
http://www.pacc.go.th/acoc ซึ่งมีการก าหนดรหัสของผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่านเฉพาะของ ศปท. ในแต่ละหน่วยงาน  
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1. ขั้นตอนการรายงานงานผลการด าเนินการ 
 

  แบบรายงานจะมี 2 แบบ  
  1. แบบรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  2. แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

  1. แบบรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ     
  แบบรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดในกรณีมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ นับแต่รับเรื่องร้องเรียนหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกรณีเจ้าหน้าที่ของรฐั ใน
สังกัดกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน      
การรายงานจะประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้ 
  1. ข้อมูลของ ศปท. ที่รายงานและหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัย
ว่ากระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนหรือพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องด าเนินการ
ตรวจสอบหรือสอบสวนข้อเท็จจริง 
  3. ข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น คือ การรายงานผลด าเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนการด าเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  4. ข้อมูลการด าเนินการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ เป็นการรายงานผลด าเนินการในมาตรการทางวินัย อาญา ปกครอง ภายหลังหน่วยงาน
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ  
       การรายงานข้อมูลในส่วนนี้จะรายงานเมื่อหน่วยงานมีการด าเนินการในขั้นตอนด าเนินการดังกล่าว 
หากหน่วยงานมิได้มีการด าเนินการภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น หลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ
พบว่าไม่มีมูลตามข้อร้องเรียนจึงยุติเรื่อง เข่นนี้การรายงานข้อมูลในเรื่องดังกล่าวจึงสิ้นสุดเพียงแต่ในข้อ 3 เท่านั้น เป็นต้น  
  5. ข้อมูลปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอ่ืนใด พร้อมกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รายงานข้อมูล
ตามแบบรายงาน 
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     2. แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 
    เป็นแบบสรุปรายงานที่ให้ระบุข้อมูลว่า การรายงานข้อมูลมายังส านักงาน ป.ป.ท. ในครั้งนั้นๆ 
ศปท. ได้แจ้งข้อมูลประการใดมายังส านักงาน ป.ป.ท. โดยแบบรายงานดังกล่าวจึงเสมือนใบประหน้าในการจัดส่ง
ข้อมูล เพ่ือตรวจทานความครบถ้วนของข้อมูลที่จัดส่งและเพ่ือแจ้งว่า ในรอบการรายงานหน่วยงานได้มีการ
ด าเนินการในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบหรือไม่ อย่างไร ซึ่งมี 3 ตัวเลือก   
  (1) หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  (2) หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  (3) หน่วยงานมีความคืบหน้าการด าเนินการเรื่องร้องเรียนเดิม  
 

 
 
 การเลือกหัวข้อรายงาน   
       1. กรณีในรอบการรายงานประจ าเดือน หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้กรอกข้อมูลใน “แบบสรุปผลการรายงานผลการด าเนินการ” เพียงแบบรายงานเดียว โดยให้คลิกที่
กล่องตัวเลือก    /    ข้างหน้าข้อความ “หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ” และส่งแบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ มายังส านักงาน ป.ป.ท. เพียงแบบรายงานเดียว ดังนี้  
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  2. กรณีในรอบการรายงานประจ าเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้คลิกที่กล่องตัวเลือก    /    ข้างหน้าข้อความ “หน่วยงาน
มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ”  และระบุใส่เครื่องหมาย  /  ในส่วน
การแจ้งข้อมูล ในช่อง “รับใหม่”  
      กรณีนี้การจัดส่งข้อมูล ศปท. ต้องจัดส่งข้อมูลมายังส านักงาน ป.ป.ท. ทั้ง 2 แบบรายงาน คือ 
แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ และ แบบรายงานผลการด าเนินการ 
  3. กรณีในรอบการรายงานประจ าเดือนหรือในการรายงานครั ้งนั ้น  (กรณีหน่วยงานมีการ
รายงานข้อมูลมากกว่า 1 ครั้งในรอบการรายงานประจ าเดือน)  หน่วยงานมีความคืบหน้าของการด าเนินการใน
กรณีเรื่องร้องเรียนที่รับไว้ด าเนินการเดิม ให้คลิกที่กล่องตัวเลือก    /    ข้างหน้าข้อความ “หน่วยงานมีความ
คืบหน้าการด าเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม” และระบุใส่เครื่องหมาย /  ในส่วนการแจ้งข้อมูลในช่อง “ความคืบหน้า”  
      กรณีนี้การจัดส่งข้อมูล ศปท. ต้องจัดส่งข้อมูลมายังส านักงาน ป.ป.ท. ทั้ง 2 แบบรายงาน คือ 
แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ และ แบบรายงานผลการด าเนินการ 
  ตัวอย่าง 
 

 
 
  ระยะเวลาการรายงานข้อมูล   
  รายงานผลการด าเนินการเป็นรอบรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยการรายงานข้อมูล
มายังส านักงาน ป.ป.ท. ทุกครั้งต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
ให้จัดส่งข้อมูลทุกครั้ง โดยส านักงาน ป.ป.ท. ไม่รับการรายงานข้อมูลที่มิได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา นอกจากนี้ ศปท. จะต้องเป็นผู้รายงานข้อมูลมายังส านักงาน ป.ป.ท. โดยตรงเท่านั้น 
เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ท. มิได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานที่มิใช่ ศปท.  
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2. วิธีการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานผลการด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
    กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
     

  แบบรายงานประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ดังนี้ 
  1. ข้อมูลของ ศปท. ที่รายงานและหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่า
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนหรือพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องด าเนินการ
ตรวจสอบหรือสอบสวนข้อเท็จจริง 
  3. ข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น คือ การรายงานผลด าเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อนการด าเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 4. ข้อมูลการด าเนินการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
ซึ่งเป็นการรายงานผลด าเนินการในมาตรการทางวินัย อาญา ปกครอง ภายหลังหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ  
      การรายงานข้อมูลในส่วนนี้จะรายงานเมื่อหน่วยงานมีการด าเนินการในขั้นตอนด าเนินการดังกล่าว 
หากหน่วยงานมิได้มีการด าเนินการภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น หลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ
พบว่าไม่มีมูลตามข้อร้องเรียนจึงยุติเรื่อง เข่นนี้การรายงานข้อมูลในเรื่องดังกล่าวจึงสิ้นสุดเพียงแต่ในข้อ 3 เท่านั้น เป็นต้น 
 5. ข้อมูลปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอ่ืนใด พร้อมกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รายงานข้อมูลตาม
แบบรายงาน 
 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของ ศปท. ที่รายงานและหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาหรือ
สงสัยว่ากระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บรรทัดแรก ให้ระบุชื่อ ศปท. ที่ผู้รายงานข้อมูล โดยให้คลิกที่ค าว่า “ชื่อต้นสังกัดของ ศปท.”  
กล่องข้อความจะแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีการจัดตั้ง ศปท. ทั้ง 38 หน่วยงาน ให้เลือกหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน  
  บรรทัดที่สอง “หน่วยงานในสังกัด” หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือ
สงสัยว่ากระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ การระบุชื่อหน่วยงานให้คลิกที่ข้อความว่า “หน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ถูกกล่าวหา” ลบข้อความดังกล่าว  และแทนที่ด้วยชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหรือสงสัยว่า
กระท าความผิด หากหน่วยงานไม่มีหน่วยงานในสังกัดก็ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้  เช่น ศปท.กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานในสังกัด กรมสรรพากร เป็นต้น หลังจากนั้นให้ระบุวันที่จัดส่งรายงานมายังส านักงาน ป.ป.ท.  
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการกล่าวหาร้องเรียน 
 

 
 

 ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลเหตุให้หน่วยงานต้นสังกัด
ต้องท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ โดยข้อมูลจะมีท้ังหมด 5 ข้อ 
ในการกรอกข้อมูล หากเป็นเรื่องที่เกิดหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ให้เริ่มกรอกข้อมูลที่ข้อ 1.1 
แต่หากเป็นเรื่องที่เกิดก่อนคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง
วันที่ 26 มีนาคม 2561 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน ให้เริ่มกรอกข้อมูลที่ข้อ 1.2  
 

 
 

  ข้อ 1.1 เป็นการรายงานข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่เกิดขึ้นหลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561  
 “เลขที่เรื่อง เลขที่เรื่อง / ปีงบประมาณที่รับเรื่อง”  ให้ระบุเลขที่ของเรื่องร้องเรียนซึ่ง ศปท. แต่ละแห่ง
เป็นผู้ก าหนด โดย ศปท. แต่ละแห่งจะต้องเป็นผู้ก าหนดและควบคุมเลขทีข่องเรื่องร้องเรียนที่รายงานมายังส านักงาน ป.ป.ท. 
ในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ก. มีกรมในสังกัด 3 กรม แต่ละกรมได้รับเรื่องร้องเรียน  กรมละ 2 เรื่อง 
ในปีงบประมาณ 2561 ดังนั้น ในการรายงานข้อมูล ศปท. กระทรวง ก. ก็จะต้องออกเลขท่ีเรื่องทั้งหมด 6 เลข คือ 
1/2561 – 6/2561 ซึ่งการก าหนดว่าเรื่องร้องเรียนใดจะใช้หมายเลขใดนั้นเป็นดุลยพินิจของ ศปท.กระทรวง ก. 
จะเป็นผู้ก าหนด 
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 “วันที ่ร ับ เรื ่อง คลิกที ่นี ่เ พื ่อใส่ว ันที ่” คือ วันที ่หน่วยงานต้นสังกัด ได้ร ับหรือทราบเรื ่องกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ไว้เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เช่น มีการร้องเรียนกล่าวหา 
นาย ก. ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานปลัด จัดส่งเรื่องไปยัง 
กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของนาย ก. เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่ กรมสรรพสามิต ได้รับเรื่องในวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น วันที่รับเรื่องในกรณีนี้ คือ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่กรมสรรพสามิต 
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการสืบสวนสอบสวนการกระท าความความผิดตามที่มีการร้องเรียนได้รับ
เรื่องไว้ด าเนินการ เป็นต้น  
  “การรับเรื่อง” หมายถึง สาเหตุที่หน่วยงานรับเรื่องดังกล่าวไว้ด าเนินการ โดยให้ประเภทของการรับเรื่อง 
ในกล่องข้อความ โดยคลิกที่ “เลือกรายงาน” รายการในกล่องข้อความจะแสดงตัวเลือก 5 ตัวเลือก โดยให้เลือกให้
ตรงกับข้อมูลที่เกิดขึ้น และให้ระบุรายละเอียดของการรับเรื่องในช่องถัดไป คือ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ร้องเรียนโดยตรงมาที่หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าทีร่ัฐผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีอ านาจหน้าที่ลงโทษทางวินัย
หรือในทางการบริหารงานบุคคล เช่น นาย ข. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ สังกัด กรม ก. กระทรวง ป. 
ดังนั้น กรม ก. ถือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสืบสวนและด าเนินการทางวินัย เมื่อมีกรณีกล่าวหา
ว่า นาย ข. กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งหากมีการร้องเรียนนาย ข. มาท่ี กรม ก. โดยตรง ถือว่าเป็น
กรณีร้องเรียนโดยตรงมาที่หน่วยงาน แต่หากร้องเรียนไปที่กระทรวง ป. ซึ่งกรม ก. อยู่ในสังกัด เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็น
การร้องเรียนโดยตรงมาที่หน่วยงาน เป็นต้น 
 2. หน่วยงานตรวจสอบพบเอง หมายถึง กรณีที่มิได้มีการกล่าวหาร้องเรียนจากภายนอกมาที่หน่วยงาน
แต่เป็นกรณีที่หน่วยงาน ตามความหมายในข้อ 1. เป็นผู้ตรวจสอบพบการทุจริตประพฤติมิชอบ เช่น ตรวจสอบ
ภายในตรวจตามแผนการตรวจประจ าปีแล้วพบความผิดปกติการเบิกจ่าย จึงรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าส่วนราชการจึงเกษียณสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เป็นต้น  
 3. รับเรื่องจากหน่วยงานอ่ืน หมายถึง กรณีหน่วยงานอ่ืนซึ่งมิใช่หน่วยงานต้นสังกัดที่มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการในกรณีร้องเรียน ได้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้ด าเนินการ เช่น ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
สังกัด กรม ก. ซึ่งกรม ก. มีหน้าที่ด าเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีความผิด แต่ได้มีการร้องเรียนไปที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ข. ซ่ึง กรม ก. อยู่ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวง ข. จึงส่งเรื่องมาให้ กรม ก. ถือว่า กรม ก. รับเรื่อง
มาจากหน่วยงานอื่น โดยเมื่อคลิกเลือกตัวเลือกดังกล่าวแล้วให้ระบุรายเอียด ของการรับเรื่องในช่องถัดไป 
เช่น รับจากกระทรวง ข. เป็นต้น 
 4. บัตรสนเท่ห์ หมายถึง หนังสือกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ในเอกสาร
ฉบับดังกล่าวมิได้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องเรียน ส าหรับกรณีตัวเลือกบัตรสนเท่ห์นี้ รวมทั้งกรณีที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดได้รับเรื่องโดยตรงหรือกรณีหน่วยงานต้นสังกัดได้รับจากหน่วยงานอื่น  
 
 



 
 

11 
 

 5. อ่ืนๆ หมายถึง กรณีอ่ืนนอกจาก 4 กรณีข้างต้น ที่เป็นเหตุให้หน่วยงานต้นสังกัดรับเรื่องไว้ด าเนินการ
เมื่อเลือกตัวเลือกตรงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้ว ให้ระบุรายละเอียดของการรับเรื่องหลังข้อความ “รายละเอียด” 
โดยคลิกที่ข้อความ “คลิกเพ่ือระบุข้อความ” ให้ลบข้อความเดิมและแทนที่ด้วยข้อมูลเรื่อง เช่น เลขที่เอกสารอ้างอิง 
รายละเอียดเรื่อง เป็นต้น 
 

 
 

 ในข้อ 1.2 การรายงานข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด 
การรายงานข้อมูลเป็นตัวเลือกในกล่องข้อความ โดยให้ท่านคลิกเลือกที่  O   และเปลี่ยนเป็น   X   ที่ด้านหน้าข้อความ
ซึ่งตรงกับการด าเนินการของท่าน ซึ่งมี 2 ตัวเลือก คือ เคยรายงาน  และ ไม่เคยรายงาน   
 

 
 

 หากท่านเลือกที่ตัวเลือก เคยรายงาน ให้ท่านกรอกข้อมูลการรายงานเรื่องมายังส านักงาน ป.ป.ท. 
เช่น เลขที่หนังสือน าส่ง จ านวนครั้งที่รายงาน เป็นต้น เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ท. สามารถสืบค้นข้อมูลการรายงานได้ 
หากท่านไม่เคยรายงานเรื่องดังกล่าวมายังส านักงาน ป.ป.ท. ให้เลือกที่ตัวเลือก ไม่เคยรายงาน ให้ระบุข้อมูลการรับเรื่อง
ไว้เพ่ือด าเนินการและวันที่หน่วยงานต้นสังกัดรับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการ 
 

 
 ข้อ 1.3 การรายงานข้อมูลของผู้กล่าวหา/ร้องเรียน นี้ ให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานในการพิจารณาแจ้งข้อมูล 
โดยหากหน่วยงานพิจารณาไม่แจ้งข้อมูลในส่วนนี้มายังส านักงาน ป.ป.ท. ให้ท่านแจ้งในบรรทัดถัดไปว่า ขอปกปิด  
 ตัวอย่าง 
 

 
 

 
 

 ในข้อ 1.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด ให้ระบุข้อมูล ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด 
ขณะที่มีการร้องเรียนว่าเกิดการกระท าผิด โดยคลิกและลบที่ข้อความ “คลิกเพ่ือระบุ ชื่อ-สกลุ...” และกรอกข้อมูลใหม่แทนที่   
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        ในข้อ 1.5 พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระท าความผิด  
  (1) พฤติการณ์โดยสรุป ระบุพฤติการณ์กระท าผิดโดยสรุป…” 
             ให้ระบุข้อมูลพฤติการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ  
หรือพฤติการณ์อันเป็นสาเหตุที่ท าให้หน่วยงานต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้ระบุวัน  เวลา 
สถานที่เกิดเหตุ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องโดยสรุป เท่าท่ีสามารถระบไุด ้
   (2) บุคคลซึ่งมีส่วนในการกระท าความผิด คลิกเพ่ือระบุ ชื่อ-สกุล”  
         หมายถึง บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีการกล่าวอ้างว่า
ไดร้่วมกระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
   ตัวอย่าง   
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 ส่วนที่ 3 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
 

 
 

 ข้อมูลส่วนนี้ คือ ข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ซึ่งแบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ ข้อมูลวันที่เริ่มด าเนินการตรวจสอบ, การด าเนินการเมื่อครบก าหนด 7 วัน
นับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน, การด าเนินการเมื่อครบก าหนด 30 วันภายหลังครบก าหนดเวลา 7 วันนับแต่รับ
เรื่องร้องเรียน และสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
 “2.1 เริ่มด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่...”  ในหัวข้อนี้ ให้ระบุวันที่หน่วยงานต้นสังกัดเริ่ม
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งหมายถึงวันที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจหน้าที่มอบหมายสั่งการให้
ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจสั่งให้ด าเนินการด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ การระบุวันที่เริ่มด าเนินการให้
เลือกตัวเลือกปฏิทิน และระบุรายละเอียดของการด าเนินการพร้อมเอกสารอ้างอิงในช่องถัดไป ดังนี้ 
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  “**2.2 การด าเนินการเม่ือครบก าหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน” การรายงานข้อมูลในส่วนนี้
เป็นไปตามที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ข้อ 1 ที่ระบุว่า “ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการ         
และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที” 
  การระบุข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการรายงานข้อมูลว่าในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่หน่วยงานต้นสังกัด
ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้รับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการ หน่วยงานต้นสังกัด
ได้มีการด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับกรณีร้องเรียนกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งระยะเวลา 7 วัน จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่
หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีอ านาจหน้าที่ได้รับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการจนถึงครบ 7 วัน โดยนับวันต่อเนื่องกันโดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ  
  ในข้อ (1) จะมีทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ 
  1. กรณหีน่วยงานยังไม่มีการด าเนินการใดๆ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 7 วัน 
      ให้เลือกที่กล่องตัวเลือกด้านหน้าข้อความ   X   ไม่มีการด าเนินการใดๆ และให้ระบุเหตุผล
ที่หน่วยงานยังมิได้เริ่มด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่องถัดไป เช่น 
 

 
 

  2. กรณีเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 7 วันแล้ว หน่วยงานได้มีการเริ่มด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แตก่ารตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ  
      ให้เลือกที่กล่องตัวเลือกด้านหน้าข้อความ   X   อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้ระบุ
วันที่คาดว่าจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ในตัวเลือกปฏิทินในช่องถัดไป และให้ระบุเหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จในระยเวลาดังกล่าว 
      เช่น วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กรม ก. ได้รับบัตรสนเท่ห์ ระบุชื่อว่าส่งจาก “ข้าราชการผู้รักความเป็นธรรม”  
โดยร้องเรียนนาย ข. ว่านาย ข. ละทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่มาท างานเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เนื่องจากนาย ข. แอบพา
ภรรยาน้อยไปเที่ยว ซึ่งภายใน 7 วันนับแต่รับเรื่อง อธิบดีกรม ก. สั่งการมอบหมายให้เจ้าหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในเรื่องดังกล่าว แต่เมื่อครบก าหนด 7 วันนับแต่วันที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบพบเพียงว่าในระยะเวลา 1 อาทิตย์
ตามบัตรสนเท่ห์ ไม่มีบุคคลใดเห็นว่า นาย ข. มาท างาน แต่ยังไม่สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ่ืน เช่น สมุดลงลายมือชื่อ
เข้าท างาน เอกสารการลาต่างๆ ได้ เพราะเอกสารถูกเก็บไว้อีกสถานที่หนึ่งต้องใช้ระยะเวลาค้นหา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้น 
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  3. กรณีเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 7 วันแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จหรือปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 
เช่น ยุติเรื่อง หรือมีค าสั่งให้ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น  
       หากหน่วยงานได้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา 7 วันข้างต้นแล้ว 
ก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 2.3 อีก แต่ให้ท่านข้ามไปท าการกรอกข้อมูลในข้อ 3.4 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
เนื่องจากก าหนดระยะเวลา 7 วัน และก าหนดระยะเวลา 30 วัน นั้น เป็นก าหนดระยะเวลาใน ขั้นตอน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง  
 

 
 

 ในข้อ (2) เป็นการรายงานข้อมูลในกรณีที่มีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการของหน่วยงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ที่หน่วยงานได้ด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่รับ
เรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  โดยหากหน่วยงานมิได้มีการรายงาน
ก็ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ 
 ในข้อ (3) เป็นการระบุข้อมูลว่าภายในระยะเวลา 7 วัน หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการด าเนินการทางปกครอง
หรือไม่ ซึ่งหากหน่วยงานมิได้ด าเนินการก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ 
 ในข้อ (4) เป็นการระบุข้อมูลว่าภายในระยะเวลา 7 วัน หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการด าเนินการทางอาญา
หรือไม่ ซึ่งหากหน่วยงานมิได้ด าเนินการก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ 
 

 
 

 ข้อ 2.3 การรายงานข้อมูลในส่วนนี้เป็นไปตามที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ข้อ 1 ที่ระบุว่า “ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว
ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม” 
 
 
 



 
 

16 
 

 การระบุข้อมูลในส่วนนี้เป็นการรายงานข้อมูลว่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลา 7 วันที่หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ด าเนินการ หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับ
กรณีร้องเรียนกล่าวหาดังกล่าว โดยระยะเวลา 7 วัน จะเริ่มนับถัดจากวันที่ครบก าหนด 7 วันที่หน่วยงานรับเรื่องไว้
เพ่ือด าเนินการ โดยนับวันต่อเนื่องกันไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  ในข้อ (1) จะมีทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ 
  1. กรณีหน่วยงานยังไม่มีการด าเนินการใดๆ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 30 วัน 
      ให้เลือกที่กล่องตัวเลือกด้านหน้าข้อความ  X  ไม่มีการด าเนินการใดๆ และให้ระบุเหตุผล
ที่หน่วยงานยังมิได้เริ่มด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่องถัดไป  
  2. กรณีเมื่อครบก าหนดระยะเวลา 30 วันแล้ว หน่วยงานได้มีการเริ่มด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่แล้วเสร็จ  
      ให้เลือกที่กล่องตัวเลือกด้านหน้าข้อความ   X   อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้ระบุ
วันที่คาดว่าจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ในตัวเลือกปฏิทินในช่องถัดไป และให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จในระยะเวลาดังกล่าว เช่น 
 

 
 

  3. กรณีภายในก าหนดระยะเวลา 30 วันแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จหรือปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปผลการตรวจสอบเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 
เช่น ยุติเรื่อง หรือมีค าสั่งให้ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น โดยเมื่อหน่วยงานกรอกข้อมูลในส่วนนี้แล้วให้ท าการกรอกข้อมูล
ในข้อ 3.4 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
 

 
 

 ในข้อ (2) เป็นการรายงานข้อมูลในกรณีที่มีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการของหน่วยงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ที่หน่วยงานได้ด าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 30 วันซึ่งเป็นไปตามที่
ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  โดยหากหน่วยงานมิได้มีการรายงานก็ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ 
 ในข้อ (3) เป็นการระบุข้อมูลว่าภายในระยะเวลา 30 วัน หน่วยงานต้นสังกัดได้มีด าเนินการทางปกครองหรือไม่ 
ซึ่งหากหน่วยงานมิได้ด าเนินการก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ 
 ในข้อ (4) เป็นการระบุข้อมูลว่าภายในระยะเวลา 30 วัน หน่วยงานต้นสังกัดได้มีด าเนินการทางอาญาหรือไม่ 
ซึ่งหากหน่วยงานมิได้ด าเนินการก็ไมต่้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ 
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 ในข้อ 2.4 เป็นการรายงานข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกกล่าวหา
หรือสงสัยว่ากระท าความผิด ปรากฏผลการตรวจสอบเป็นประการใด โดยพยานหลักฐานที่ปรากฏเพียงพอส าหรับ
การด าเนินกระบวนการทางวินัย อาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปหรือไม่ โดยการรายงานข้อมูลในข้อ 2.4 นี้ 
มีทั้งหมด 6 หัวข้อ คือ 
  
         (1) ตรวจสอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ คลิกที่น่ีเพื่อใส่วันที่     O  มีการกระท าผิด    O   ไม่มีการกระท าผิด 
 

 ให้ระบุวันที่หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ คือ วันที่จัดท าความเห็นหรือค าวินิจฉัยแล้วเสร็จและ
เสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณา เช่น วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้จัดท า
รายงานผลการตรวจสอบและเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีอ านาจบรรจุแต่งตั้ง เป็นต้น โดยให้คลิกตัวเลือก
ปฏิทินเพ่ือระบุวันที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ และคลิกที่กล่องตัวเลือกหน้าข้อความที่ตรงกับผลการตรวจสอบ
ให้เป็นเครื่องหมาย   X   ซึ่งหากเป็นกรณีเรื่องร้องเรียนมีการร้องเรียนในหลายประเด็น หากตรวจสอบพบว่า
มีการกระท าความผิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้ว ให้เลือกที่ตัวเลือกว่า มีการกระท าผิด 
 

         (2) ผลการตรวจสอบ คือ คลิกเพื่อระบุข้อความ 
                        O   เป็นมูลความผิดทางวินัย  คลิกตัวเลือก       O  มีมูลความผิดทางอาญา เลือกการด าเนินการ 
   

 ให้ระบุผลการตรวจสอบโดยสรุป เลขที่เอกสารอ้างอิง หากเป็นการร้องเรียนในหลายประเด็น ให้ระบุ
ประเด็นร้องเรียนและค าวินิจฉัย แยกเป็นรายข้อให้ชัดเจน และให้คลิกเลือกท่ีกล่องตัวเลือก   X   ข้างหน้าข้อความว่า
ผลการตรวจสอบดังกล่าวมีมูลเป็นความผิดทางวินัยหรืออาญาหรือไม่ หากคลิกที่ตัวเลือก “เป็นมูลความผิดวินัย” 
ให้เลือกว่าเป็นความผิดวินัยประเภทใด และหากเลือกตัวเลือก “มีมูลความผิดอาญา” ให้เลือกว่าหน่วยงานได้
ด าเนินการต่อกรณีดังกล่าวอย่างไร ซึ่งตัวเลือกนี้เป็นการเลือกเมื่อมีการด าเนินการแล้ว หากหน่วยงานยังมิได้
ด าเนินการก็มิจ าต้องเลือกตัวเลือกดังกล่าว  
 

             (3)   ความเสียหาย (หากมี) 
                            O   เปน็จ านวนเงิน คลิกเพ่ือระบุ                  O   อ่ืนๆ  คลิกเพ่ือระบุ 
 

 ให้ระบุความเสียหายที่ตรวจสอบพบ ทั้งความเสียหายที่อาจค านวณเป็นจ านวนเงินได้ และความเสียหาย
ที่ไม่อาจค านวนเป็นจ านวนเงินได้ การรายงานข้อมูลความเสียหายในส่วนนี้ให้ระบุความเสียหายที่ปรากฏในขณะนั้น 
หากหน่วยงานยังไม่สามารถระบุความเสียหายได้หรือไม่ปรากฏความเสียหายก็ไม่จ าต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ 
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              (4)   รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลซึ่งร่วมกระท าผิดเพ่ิมเติม  
        คือ  คลิกเพ่ือระบุ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ให้ชัดเจน 
 

 ข้อ (4) เป็นการรายงานข้อมูลเมื่อหน่วยงานได้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนที่ร่วมกระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ถูกกล่าวหา ทั้งกรณเีป็น ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระท าความ โดยหากการตรวจสอบไม่พบผู้ร่วมกระท าความผิด
เพ่ิมเติมก็ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้  
 
    (5)   การแจ้งผลการตรวจสอบ คือ  คลิกเพ่ือระบุข้อความ 
    (6)   การด าเนินการอ่ืนใด คือ คลิกเพ่ือระบุการด าเนินการ 
 

 ข้อ (5) เป็นการรายงานข้อมูลในกรณีที่หน่วยงานมีการแจ้งผลการตรวจสอบ ต่อผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องเรียน 
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือการด าเนินการอ่ืนใดอันเป็นการเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากหน่วยงาน
ไดม้ีการด าเนินการในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ระบุวิธีการแจ้งข้อมูล บุคคลหรือคณะบุคคลที่รับแจ้งข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใด
ที่เก่ียวข้องกับการแจ้งผลการตรวจสอบโดยสรุป ซึ่งหากหน่วยงานมิได้มีการด าเนินการก็มิต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ 
 

 ข้อ (6) เป็นการรายงานข้อมูลการด าเนินการอ่ืนใดของหน่วยงานนอกจากที่ระบุในข้อ 2.2 และข้อ 2.3  
ที่หน่วยงานได้ด าเนินการก่อนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ เช่น ภายหลังครบก าหนดระยะเวลา 37 วันนับแต่
วันที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ขณะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้นสังกัดได้มีค าสั่งทางปกครอง
ให้ย้ายข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไปท างานในส่วนงานอ่ืนเป็นการชั่วคราวเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวน 
กรณีเช่นนี้ให้ระบุข้อมูลการด าเนินการดังกล่าวพร้อมเลขที่ค าสั่งหรือข้อมูลเอกสารอ้างอิงในช่องการด าเนินการ  
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 ส่วนที่ 4 การด าเนินการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
 

           ข้อมูลในส่วนนี้ คือ ข้อมูลการด าเนินการภายหลังได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ 
และพบมูลการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นไม่พบ
การกระท าความผิดตามที่ได้มีการกล่าวหาร้องเรียน หน่วยงานก็ไม่จ าต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้   
 

   การรายงานงานข้อมูล แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้  
 

 
 

    3.1 การด าเนินมาตรการทางวินัย  
  มีการด าเนินการใน 2 กรณี  คือ “3.1.1 วินัยไม่ร้ายแรง”  และ “3.1.2 วินัยร้ายแรง”   
  3.1.1 วินัยไม่ร้ายแรง  มีการด าเนินการใน 2 กรณี คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
                     กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ระบุข้อมูลต าแหน่งผู้แต่งตั้งและข้อมูลเลขที่ค าสั่ง 
เอกสารอ้างอิง และให้ระบุการด าเนินการเฉพาะที่ส าคัญ เช่น วันที่คณะกรรมการรับทราบค าสั ่งแต่งตั ้ง      
และเริ่มท าการสอบสวน เป็นต้น  
                    กรณีไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิง           
เช่น อธิบดี กรม ก. ด าเนินการสอบสวนลงโทษด้วยตนเอง เป็นต้น และระบุการด าเนินการเฉพาะที่ส าคัญ 
  (2) สรุปผลการด าเนินการ เป็นการรายงานข้อมูลผลการด าเนินการในขั้นตอนด าเนินการทางวินัย   
ไม่ร้ายแรง โดยคลิกเลือกผลด าเนินการในกล่องตัวเลือกข้อความ และระบุเหตุผลแห่งค าวินิจฉัยโดยสรุปในด้านหลัง
ข้อความ เนื่องจาก  
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  “3.1.2 วินัยร้ายแรง” เป็นกรณีที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การระบุข้อมูลวันที่
เริ่มด าเนินการจึงอาจเป็นวันที่เริ่มกระบวนการเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
              การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ระบุข้อมูลต าแหน่งผู้แต่งตั้ง  เลขที่ค าสั่ง 
เอกสารอ้างอิง ในส่วนของการด าเนินการ ให้ระบุเฉพาะการด าเนินการที่ส าคัญ เช่น วันที่คณะกรรมการรับทราบ
ค าสั่งแต่งตั้งและเริ่มท าการสอบสวน เป็นต้น  
              สรุปผลการด าเนินการ เป็นการรายงานข้อมูลผลการด าเนินการในขั้นตอนด าเนินการ
ทางวินัยร้ายแรง โดยคลิกเลือกผลด าเนินการในกล่องตัวเลือกข้อความ และระบุเหตุผลแห่งค าวินิจฉัยโดยสรุป
ในด้านหลังข้อความ เนื่องจาก  
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  3.2 การด าเนินการทางอาญา หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ   
                 หมายถึง กรณีที่หน่วยงานได้มีการด าเนินการทางอาญาภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
ซึ่งอาจเป็นการด าเนินการในระหว่างขั้นตอนด าเนินการทางวินัย หรือภายหลังการด าเนินการทางวินัยได้แล้วเสร็จ 
เช่น ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมจากผลการสอบสวนทางวินัย 
หน่วยงานจึงด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีเพ่ิมเติม เป็นต้น  
 

   3.3 การด าเนินการทางปกครอง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ 
              หมายถึง กรณีที ่หน่วยงานได้มีการด าเนินการทางปกครองภายหลังการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ซึ่งอาจเป็นการด าเนินการในระหว่างขั้นตอนด าเนินการทางวินัย หรือภายหลังการด าเนินการ
ทางวินัยได้แล้วเสร็จ เช่น การสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดอ่ืนเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน เป็นต้น โดยให้ระบุการด าเนินการพร้อมเอกสารอ้างอิง ให้ชัดเจน 
 

  3.4 การด าเนินการอ่ืนใด  
        เป็นการระบุข้อมูลการด าเนินการอ่ืนใดนอกเหนือจากข้อ 3.1 - 3.3 ที่หน่วยงานได้
ด าเนินการภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น การด าเนินการทางแพ่ง, การแยกเรื่อง
และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แยกจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเดิม เนื่องจากพฤติการณ์ความผิด
มิใช่เรื่องเดียวกัน 
 

  3.5 การอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งหรือการด าเนินการ  
        เป็นการระบุข้อมูลในกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของหน่วยงานที่ได้ด าเนินการ
เกี่ยวด้วยกรณีการกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของการด าเนินการทางวนิยั  
ปกครอง แพ่ง อาญา หรือการด าเนินการทางกฎหมายอ่ืนใด  ได้ท าการอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งหรือการด าเนินการเช่นนั้น
ของหน่วยงานต้นสั่งกัด ซึ่งหากมีการอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งหรือการด าเนินการ ให้ระบุค าสั่งหรือการด าเนินการ
ที่ถูกอุทธรณ์โต้แย้ง ผู้อุทธรณ์ บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกอุทธรณ์ เหตุผลโดยสรุปที่ใช้ในการอุทธรณ์ และเลขที่
เอกสารอ้างอิง เป็นต้น  
 
   ส่วนที่ 5 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอ่ืนใด พร้อมกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รายงานข้อมูล
ตามแบบรายงาน 
   

  เป็นการระบุข้อมูลในกรณีผู้จัดส่งข้อมูลประสงค์จะแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม ข้อเสนอ ข้อสังเกตหรือ
ประสงค์จะแจ้งเหตุ หรือข้อเสนอแนะอ่ืนใด เช่น กรณีแจ้งแก้ไขข้อมูลที่ส่งมาในครั้งก่อน เนื่องการระบุข้อมูลผิดพลาด 
ก็ให้แจ้งการแก้ไขข้อมูลจากครั้งก่อนในส่วนใด และให้ระบุข้อมูลเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานดังกล่าว
ให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน   
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3. วิธีการจัดส่งข้อมูลมายังส านักงาน ป.ป.ท.  
 

      การจัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงาน 
      การรายงานข้อมูลตามแบบรายงานมายังส านักงาน ป.ป.ท. ให้รายงานผ่านทางเว็ปไซต์ของส านักงาน ป.ป.ท. 
คือ http://www.pacc.go.th/acoc ซึ่งมีข้ันตอนรายงาน ดังนี้ 
      3.1 การจัดส่งข้อมูลรายงานให้ส่งในรูปแบบไฟล์ .zip หรือ .rar 
                     ในการรายงานให้ท่านโหลดโปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนไฟล์ของมูลเป็นไฟล์ .zip โดยเมื่อท่านกรอกข้อมูล
ในแบบรายงานเสร็จแล้วให้ท่านสร้างโฟลเดอร์ไฟล์เอกสารโดยระบุเดือนที่ท่านรายงานข้อมูล  
 

 

 
 

  หลังจากนั้นให้ท่านคลิกขวาที่โฟล์เดอร ์เลือกตัวเลือกเพ่ิมเข้าเอกสาร  
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  หลังจากนั้นให้คลิกตัวเลือกรูปแบบเอกสาร ZIP หรือ RAR และกด OK  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  ไฟล์เอกสารจะอยู่ในรูปไฟล์ .zip หรือ .rar ตามท่ีท่านเลือก 
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  2. การรายงานให้ท่านรายงานเข้าไปรายงานข้อมูลที่  http://www.pacc.go.th/acoc โดยกรอก 
Username และ Password ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ท. แจ้งในหนังสือเวียน  
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 หลังจากนั้นให้ท่านคลิกที่ตัวเลือกที่ตรงกับการรายงานซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ รายงานประจ ารอบ และ 
รายงานเพิ่มเติม  
   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หลังจากนั้นให้เลือกเดือนที่รายงานในตัวเลือกโดยให้เลือกเดือนที่รายงาน และเลือกไฟล์ข้อมูลที่จะ
รายงานมายังส านักงาน ป.ป.ท. และคลิกส่งรายงาน  
 

 
 
 

 
   
 
 

1 
2 

3 

4 
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  หลังจากนั้นข้อมูลการรายงานของท่านจะข้ึนที่ด้านขวา  
 

 
  
  หากเป็นการรายงานเพ่ิมเติมให้ท่านคลิกที่ตัวเลือก รายงานเพิ่มเติม และจัดส่งไฟล์ข้อมูลตามขั้นตอนข้างต้น  
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เลือกชื่อต้นสังกัด  
รายงานเมื่อวันที่  คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 

 

     O   หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 

    O   หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ  

    O   หน่วยงานมีความคืบหน้าการด าเนินการในเรื่องร้องเรียนเดิม 

           สรุปผลการแจ้งข้อมูล จ านวน .....  เรื่อง ดังนี้ 

ล าดับ เลขที่เรื่อง การแจ้งข้อมูล หมายเหตุ 
รับใหม ่ ความคืบหน้า 

1  /   
2   /  
     
     

        รวม    
 
          เจ้าหน้าที่ ศปท.  :  ชื่อ/สกุล ต าแหน่ง ต้นสังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการ 
       กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
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0 
 

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ชื่อต้นสังกัดของ ศปท.  
      หน่วยงานในสังกดั หน่วยงานต้นสังกดัของผู้ถกูกล่าวหา 

รายงานวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 
  

  ๑. ข้อมูลการกล่าวหาร้องเรียน  
 

       1.1  เรื่องรับใหม่หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
       เลขที่เรื่อง  เลขที่เรื่อง / ปีงบประมาณที่รับเรื่อง  วันทีร่ับเรื่อง คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี   
         การรับเรื่อง เลือกรายการ   รายละเอียดการรับเรื่อง คลิกเพ่ือระบุข้อความ    
       1.2  เรื่องรับด าเนินการก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ 
       การรายงานมายังส านักงาน ป.ป.ท.        O   เคยรายงาน             O   ไม่เคยรายงาน 
       ข้อมูลการรายงาน/รับเรื่อง  ระบุข้อมูลที่เคยรายงาน เช่น เลขที่หนังสือน าส่ง วันที่รายงาน เป็นต้น 

         *1.3  ข้อมูลผู้กล่าวหา/ร้องเรียน (หากสามารถระบุได้) 
       คือ  ระบุ ชื่อ-สกุล หรือข้อมูลเท่าที่สามารถระบุได้ 

            1.4  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด  
        คือ  คลิกเพ่ือระบุ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด  

       1.5  พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระท าความผิด  
       (1) พฤติการณ์โดยสรุป ระบุพฤติการณก์ระท าผิดโดยสรุป วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เลขที่หนังสืออ้างอิง    

       (2) บุคคลซึ่งมีส่วนในการกระท าความผิด คลิกเพ่ือระบุ ชื่อ-สกุล  
  

  2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
 

       2.1 เริ่มด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี รายละเอียด การด าเนินการและเอกสารอ้างอิง 
    **2.2 การด าเนินการเมื่อครบก าหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  
                         (1)    O   ไม่มีการด าเนินการใดๆ เนื่องจาก คลิกเพ่ือระบุข้อความ   
                                 O   อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 
               เนื่องจาก ระบุเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ    
                                 O   ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ   
                         (2)    O   รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัที่ 
                                 O   รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 
                          (3)   มีการด าเนินการทางปกครอง คือ คลิกเพ่ือระบุข้อความ 
                          (4)   มกีารด าเนินการทางอาญา คือ เลือกการด าเนินการ รายละเอียด คลิกเพ่ือระบุข้อความ 
    **2.๓ ครบก าหนด 30 วัน นับแต่ด าเนินการตามข้อ 2.2 หน่วยงานได้ด าเนินการ      
                         (1)    O   ไม่มีการด าเนินการใดๆ เนื่องจาก คลิกเพ่ือระบุข้อความ  
                                 O   อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 
             เนื่องจาก ระบุเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ    
                                 O   ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ   
                         (2)    O   รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัที่ 
                                 O   รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี 

    แบบรายงานผลการด าเนินการ 
    กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
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                          (3)   มกีารด าเนินการทางปกครอง คือ คลิกเพ่ือระบุข้อความ  
                          (4)   มกีารด าเนินการทางอาญา คือ เลือกการด าเนินการ รายละเอียด คลิกเพ่ือระบุข้อความ 

                   2.4 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น (ระบุเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ) 
           (1)   ตรวจสอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี     O  มีการกระท าผิด    O   ไม่มีการกระท าผิด 
                            (2)   ผลการตรวจสอบ คือ คลิกเพ่ือระบขุ้อความ 

                                     O   เป็นมูลความผิดทางวินัย  คลิกตัวเลือก      O  มีมูลความผิดทางอาญา เลือกการด าเนินการ 
                          (3)   ความเสียหาย (หากมี) 
                                     O   เป็นจ านวนเงิน คลิกเพ่ือระบ ุ                 O   อ่ืนๆ  คลิกเพ่ือระบุ 

                           (4)   รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลซึ่งร่วมกระท าผิดเพ่ิมเติม  
        คือ  คลิกเพ่ือระบุ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด ให้ชัดเจน 
      (5)   การแจ้งผลการตรวจสอบ คือ  คลิกเพ่ือระบุข้อความ 

      (6)   การด าเนินการอ่ืนใด คือ คลิกเพ่ือระบุการด าเนินการ 
 

  3. การด าเนินการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
  

       3.1 การด าเนินมาตรการทางวินัย  
                   3.1.1 วินัยไม่ร้ายแรง  

     (1)  เริ่มด าเนินการ เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี  โดย 
               O   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดย ระบุผู้ลงนามในค าสั่ง เลขที่ค าสั่ง เอกสารอ้างอิง   
                      การด าเนินการ  คลิกระบกุารด าเนินการเฉพาะที่ส าคัญเป็นรายข้อ    
                        O   ไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เนื่องจาก ระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิง 
                      การด าเนินการ  คลิกระบกุารด าเนินการเฉพาะที่ส าคัญเป็นรายข้อ    
              (2)  สรุปผลการด าเนินการ  คลิกเลือกผลด าเนินการ   
                                            เนื่องจาก  คลิกเพ่ือระบุเหตุผลโดยสรุป และเอกสารอ้างอิง    

              3.1.2 วินัยร้ายแรง  
              (1)  เริ่มด าเนินการ เมื่อวันที่ คลกิที่นี่เพื่อใสว่นัท่ี   
     (2) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดย ระบุผู้ลงนามในค าสั่ง เลขที่ค าสั่ง เอกสารอ้างอิง 
               การด าเนินการ  คลิกระบุการด าเนินการเฉพาะที่ส าคัญเป็นรายข้อ    
              (3) สรุปผลการด าเนินการ  คลิกเลือกผลด าเนินการ   
                                            เนื่องจาก  คลิกเพ่ือระบุเหตุผลโดยสรุป และเอกสารอ้างอิง   
                 3.2 การด าเนินการทางอาญา หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ   
      คือ  คลิกเพ่ือระบุข้อความ 
              3.3 การด าเนินการทางปกครอง หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเสร็จ  
      คือ  คลิกเพ่ือระบุข้อความ  
       3.4 การด าเนินการอ่ืนใด คือ  คลิกเพ่ือระบุการด าเนินการ 
             3.5 การอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งหรือการด าเนินการ คือ  คลิกระบุการด าเนินการที่ถูกโต้แย้งและเอกสารอ้างอิง  
   

******************************************************************** 
      แจ้งปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะอ่ืนใด  คลิกเพ่ือระบุข้อความ 
         เจ้าหน้าที่ ศปท. ผู้รายงาน : คลิกเพ่ือระบ ุชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 
  หมายเหตุ      *    หมายถึง  ไม่จ าต้องแจ้งข้อมูลในหัวข้อน้ี การแจ้งข้อมูลให้อยู่ในดุลยนิจของหน่วยงานผู้แจ้งข้อมูลเป็นผู้พิจารณา 
         **   หมายถึง  เรื่องที่รับไว้ด าเนินการก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ไม่ต้องกรอกข้อความในหัวข้อนี้ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 21 มกราคม 2562 
หัวข้อ:  คู่มือการรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามแบบรายงานผลการด าเนินการ  
กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  คู่มือการรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามแบบรายงานผลการด าเนินการ  
กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

Linkภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พลอยนลนิ ค่ าคณู สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวพลอยนลนิ ค่ าคณู) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  21  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  21  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวพลอยนลิน  ค่ าคูณ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  21  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

 

 


