ประกาศสานักงานราชบัณฑิตยสภา
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
--------------------------ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ รัฐ ต้องส่ งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิ ชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้ าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบั ติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้ว ย และสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยให้สานักงานราชบัณฑิตยสภากาหนดมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต นั้น
สานั กงานราชบั ณฑิตยสภาจึงได้ กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้
บุคลากรของสานักงานราชบัณฑิตยสภาใช้เปนนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ในกรณี ที่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของข้ า ราชการหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สานักงานราชบัณฑิตยสภาดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน
แล้ว รายงานผลการพิจารณาต่อ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และ
ให้ พิจ ารณาดาเนิ น การทางวินั ยหรื อทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้ แล้ ว เสร็จภายใน ๓๐ วัน ในระหว่างนี้
ให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบเปนนระยะ
ตามความเหมาะสม
๒. กรณี ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีเหตุน่าเชื่อถือ และเปนนกรณีที่ทาให้ เกิดความ
เสียหายแก่ราชการหรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุป ความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรั ฐที่เกี่ยวข้องไปดารงตาแหน่งอื่น
เปนนการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทาที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว
และในกรณีที่เปนนเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอมีการย้าย
หรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในอัตรากาลังชั่วคราวเปนนกรณีพิเศษในสานักนายกรัฐมนตรี และดาเนินการ
ตามมาตรการที่กาหนดขึ้น ตามคาสั่งหัว หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ
แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕
/ พฤษภาคม...

๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราวลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
แล้วแต่กรณี
๓. ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้สานักงานราชบัณฑิตยสภาดาเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบ
ความคืบหน้าและเร่งรัดการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตาแหน่งก็ได้ ตามความจาเปนนและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณา
ดาเนินคดีโดยทันที
๔. กระบวนการพิจารณาดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการทางวินัยให้เปนนไป
ตามกฎหมาย กฎ และระเบีย บที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้ เร่งดาเนินการให้แล้ว เสร็จโดยเร็วโดยพิจารณา
จัดลาดับตามความสาคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
๕. ในกรณีที่เปนนการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเปนนความผิดทางวินัย
อย่ างร้ ายแรง แต่ไม่ถึงขั้น ให้ ป ลดออกจากราชการหรือไล่ ออกจากราชการ ให้ สานักงานราชบัณฑิตยสภา
ดาเนินการปรับย้ายจากตาแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย
๖. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ทาให้การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มี
ประสิทธิภาพซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเปนนกรณีที่
ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น ตามข้อ ๒.
๗. ให้หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดาเนินการต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการ
ดาเนินการที่เปนนผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
๙. สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๙.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่
http://www.royin.go.th/wpcontent/uploads/2015/03/3.แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน.pdf
๙.๒ ตู้ รั บ ความคิ ด เห็ น ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ณ หน้ า ห้ อ งสมุ ด ชั้ น ๑ ส านั ก งาน
ราชบัณฑิตยสภา
๙.๓ ส่งจดหมายมาที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สานักงานราชบัณฑิตยสภา
สนามเสือป่า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
๙.๔ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๒๑, ๒๐๒๒, ๒๐๒๕
๙.๕ โทรสาร : ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๑
๙.๖ อีเมลสานักงานราชบัณฑิตยสภา ripub@royin.mail.go.th
๙.๗ เฟซบุ๊กสานักงานราชบัณฑิตยสภา “ราชบัณฑิตยสภา”
๙.๘ ช่องทางอื่น ๆ เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี, ศูนย์ดารงธรรม ๑๕๖๗ กระทรวงมหาดไทย
/ ๑๐. ...

๔
ผังขั้นตอนการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

โทรสาร

อีเมล

จดหมาย
เฟซบุ๊ก

สานักงานราชบัณฑิตยสภา รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ชัดเจนว่ามีการกระทาความผิด

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
ไม่ชัดเจนว่ามีการกระทาความผิด

พิจารณาดาเนินการทางวินัย/
อาญา/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน

ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

๗ วันนับแต่วันที่หน่วยงานรับเรือ่ ง

โทรศัพท์

ตู้รับความคิดเห็น
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

การดาเนินการ
๑. ภายใน ๗ วันนับแต่รับเรื่อง
ให้สานักงานราชบัณฑิตยสภา
เริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
หากเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานชัดเจนให้พิจารณา
ดาเนินการทางวินัย อาญา ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๗ วัน
๒. เมื่อครบกาหนด ๗ วันนับแต่วนั ที่
รับเรื่อง ให้สานักงานราชบัณฑิตยสภา
รายงานเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

วันที่ ๗

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
และพิจารณาดาเนินการทางวินัย/อาญา/
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ

๓๐ วันนับตั้งแต่ครบกาหนดระยะเวลา ๗ วัน

กระบวนการทางวินัย/อาญา/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ร้องเรียนด้วยตัวเอง

วันที่ ๑

วันที่ ๓๗

การดาเนินการ
๑. ภายใน ๓๐ วันนับแต่ครบกาหนด
ระยะเวลา ๗ วัน ให้สานักงาน
ราชบัณฑิตยสภาตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นให้แล้วเสร็จ และพิจารณา
ดาเนินการทางวินัย/อาญาให้แล้วเสร็จ
หมายถึง การเริ่มดาเนินกระบวนการ
ทางวินัยหรืออาญา เช่น ดาเนินการ
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัย หรือส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. เป็นต้น
๒. ให้รายงานความคืบหน้าต่อ
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบเป็นระยะ

ดาเนินกระบวนการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายของ
แต่ละหน่วยงาน ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ให้ ศปท. รายงานผลดาเนินการตามรูปแบบรายงาน
มายังสานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

