ยับยั้งเฝาระวัง
สรางเคร�อขาย
ทุกภาคสวน

สรางความเชือ่ มัน่ และแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหกบั ประชาชน

วางมาตรการ
ปองกันความเสีย่ ง

เป น องค ก รที ่ เ ป น เลิ ศ
ในการขับเคลือ่ นและบูรณาการ
ตอตานการทุจร�ตในภาครัฐ
เพ� ่ อ ยกระดั บ คะแนนดั ช นี
การรับรูการทุจร�ต

1

คณะกรรมการ
ป.ป.ท.

นายกรัฐมนตร�
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ที่เกี่ยวกับการปองกันและ
แก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต

ปองกันและปราบปราม

ติดตามและรายงาน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การทุจริตในภาครัฐ

กำกับและตรวจสอบ
เจาหนาที่และหนวยงาน
ของรัฐ

จัดทำขอเสนอ
เกี่ยวกับนโยบายมาตรการ
และแผนพัฒนาการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

เพือ่ ใหสามารถขับเคลือ่ น
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
บรรลุผลตามเปาหมายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2

แสวงหาข อ มู ล และรวบรวม
พยานหลักฐาน รวมทั้งไตสวน
ข อ เท็ จ จริ ง เพื ่ อ ดำเนิ น การ
ทางวินยั และคดีกบั ผูก ระทำผิด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

ปลูกฝง และสรางการรับรูก ารตอตาน
การทุ จ ริ ต ในทุ ก ภาคส ว น ให เ กิ ด
จิ ต สำนึ ก สาธารณะ ไม ย อมรั บ
ระบบอุปถัมภ ผลประโยชนทับซอน
และรับผิดชอบตอสวนรวม

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐอยางจริงจัง

สรางมาตรการและบูรณาการ
การปองกันการทุจริต
โดยกระบวนการมีสวนรวม
ทุกภาคสวน

พันธกิจ

สำนักงาน ป.ป.ท.

พัฒนาระบบการคุมครองพยาน
และผูแจงเบาะแสที่มีมาตรฐาน
และเชื่อถือได

บู ร ณาการบริ ห ารจั ด การ
คดีทุจริตโดยการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลในระบบดิจทิ ลั กับ
องคกรตรวจสอบอืน่

เสริ ม สร า งและพั ฒ นา
สมรรถนะผูป ฏิบตั งิ านใหมี
ความเปนมืออาชีพ

ยุทธศาสตร
1

2

3

4

5

6

ปลูกจิตสำนึก
สรางการรับรู
และสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ในทุกภาคสวน

ขับเคลื่อน
การทำงานที่มี
ธรรมาภิ บ าล
ในหน ว ยงาน
ภาครัฐ

บูรณาการ
การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
ในการตอตาน
การทุจริต

พั ฒ นาระบบ
งานด า นการ
คุมครองพยาน
ผู  แ จ ง เบาะแส
และระบบงาน
การขาว

พัฒนาและ
บูรณาการ
กลไกการ
ตรวจสอบไตสวน
และบังคับใช
กฎหมาย ใหมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองคกรและ
สมรรถนะบุคลากร
เพือ่ มุง สูอ งคกร
สมรรถนะสูง
สรางการรับรู
สูป ระชาชน

3

มาตรา

58/2

เมือ่ ความปรากฏวาหนวยงานของรัฐใดมีวธิ ปี ฏิบตั ิ หรือการดำเนินงาน
ทีม่ ลี กั ษณะอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้ ใหสำนักงานแจงใหหวั หนา
หนวยงานของรัฐทราบ เพือ่ ดำเนินการปรับปรุงแกไขตอไป

ไมเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ

เปนเหตุใหเกิดความ
เดือดรอนแกผใู ชบริการ
หรือประชาชน ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ท. กำหนด

2

1

เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกทาง
ราชการอยางรายแรง

3

ในกรณี ต าม (1) หากสำนั ก งานเห็ น ว า มี เ หตุ อ ั น สมควร ให ส ำนั ก งานแจ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ เพือ่ ดำเนินการตามอำนาจหนาทีต่ อ ไป
เมือ่ ไดรบั แจงตามวรรคหนึง่ หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่
ตองสั่งการใหมีการตรวจสอบและดำเนินการ แลวแจงผล
การดำเนินการใหสำนักงานทราบภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่
ไดรบั แจง หากจะตองดำเนินการปรับปรุงแกไข ตองกำหนด
ระยะเวลาที่จะดำเนินการแลวเสร็จใหสำนักงานทราบดวย
ในกรณีทห่ี วั หนาหนวยงานของรัฐไมดำเนินการปรับปรุงแกไข
ภายในกำหนดเวลาดังกลาวโดยไมมเี หตุอนั สมควร ใหสำนักงาน
รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพือ่ พิจารณาดำเนินการตาม
มาตรา 17 (1) หรือ (2) ตอไป
ทัง้ นี้ หากกรณีใดมีลกั ษณะสอไปในทางทุจริตในภาครัฐ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงาน
ใหคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพือ่ ดำเนินการตามอำนาจหนาทีต่ อ ไป
แบบรองเรียน

4

ว�ธีการ
การรองเรียนตอสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได
ถาผูร อ งเรียนไมประสงคจะใหเปดเผยตัวก็ยอ มทำได เพราะพนักงานหรือเจาหนาที่ ป.ป.ท.
จะตองปกปดไวเปนความลับ
ผูร อ งเรียน ผูใ หถอ ยคำหรือผูใ หขอ มูลแกเจาหนาทีห่ รือพนักงาน ป.ป.ท. มีสทิ ธิทจ่ี ะไดรบั
การคุม ครอง

หลักเกณฑ ว�ธีการ และเง�่อนไข
ในการยื่นคำขอ
เปนเรือ่ งรองเรียนหรือแจงเบาะแสกรณีวธิ ปี ฏิบตั หิ รือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ
อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผใู ชบริการหรือประชาชน หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวา
เจาหนาที่หรือหนวยงานรัฐไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ม.58/2)
หนังสือรองเรียน ตองระบุชอ่ื -นามสกุล ตำแหนง สังกัด/หนวยงาน พรอมขอเท็จจริง
หรือพฤติการณตามสมควรของผูถ กู รองเรียน
หนังสือรองเรียน ตองระบุชอ่ื -นามสกุล และทีอ่ ยูข องผูร อ งเรียนมาโดยชัดเจน
หากผูร อ งเรียนประสงคใหสำนักงาน ป.ป.ท. ปกปดชือ่ -สกุล และทีอ่ ยู โปรดระบุใหชดั เจน
กรณีมอบอำนาจใหบุคคลอื่นดำเนินการรองเรียนแทน ตองมีหนังสือมอบอำนาจ
ลงลายมือชื่อผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ พรอมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของ
ผูม อบอำนาจและผูร บั มอบอำนาจซึง่ รับรองสำเนามาดวย

5

ขัน้ ตอน

หนวยงานผูร บั ผิดชอบ

1

ลงทะเบียนรับเรือ่ งรองเรียน หรือ
แจ ง เบาะแสจากประชาชนหรื อ
หนวยงานของรัฐ

กองบริหารคดี (ศูนยรบั เรือ่ ง
รองเรียน)/ปปท. เขต 1-9

2

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบ

พนักงาน ป.ป.ท.
เจาหนาที่ ป.ป.ท.
ปปท. เขต 1-9

3

ตรวจพิจารณากลั่นกรอง
สรุปความเห็นเพือ่ มอบหมาย
ผูรับผิดชอบดำเนินการ

ผูอ ำนวยการศูนยรบั เรือ่ งรองเรียน/
ผอ.กองบริหารคดี
ผอ.ปปท. เขต 1-9

4

หั ว หน า ส ว นราชการหรื อ ผู  ไ ด ร ั บ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ,
มอบหมายเจ า หน า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ดำเนินการ

หัวหนาสวนราชการหรือ
ผูไ ดรบั มอบหมาย

5

หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ได
รั บ มอบหมายมี ข  อ สั ่ ง การแล ว

พนักงาน ป.ป.ท.
เจาหนาที่ ป.ป.ท.
ปปท. เขต 1-9

สงหนังสือรองเรียน และเอกสารหลักฐาน
ไปยั ง สำนั ก ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบตามข อ สั ่ ง การ
จัดทำหนังสือแจงผูร อ งเรียนเพือ่ ทราบสถานะ
ของ เรื่อง (กรณีหนังสือรองเรียน ระบุชื่อ
ที่อยูชัดเจน)
บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูลของ
สำนักงาน ป.ป.ท.

6

ศูนยรบั เรือ่ ง
รองเรียน/
ปปท. เขต

ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/

ปปท. เขต

หนังสือรองเรียน (โปรดระบุชอ่ื -สกุล
ตำแหนง สังกัดของเจาหนาทีร่ ฐั และ
พฤติการณโดยละเอียด)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูร อ งเรียน/
กลาวหา พรอมรับรองสำเนา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบและ
รับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนา

• ¾ÂÒ¹àÍ¡ÊÒÃ
• ¾ÂÒ¹ÇÑµ¶Ø

7

สำนัก/กอง/กลุม /คณะทำงาน/ผูร บั ผิดชอบ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบือ้ งตน ไดแก
• บันทึกถอยคำผูก ลาวหาหรือบุคคลทีผ
่ กู ลาวหา
กลาวอาง
• ขอเอกสารจากหนวยงาน/บุคคล
• ขอทราบขอเท็จจริงจากหนวยงาน
• อื่นๆ เชน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การวิเคราะหเรือ่ ง 4 ประเด็น
• สถานะผูถ กู กลาวหา
• อำนาจหนาที่
• การกระทำความผิด
• ความเสียหาย

รับเรื่องรองเรียนจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

1

ตรวจสอบขอเท็จจริง
เบือ้ งตน (ม.23/1)

2

คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลัน่ กรองเบือ้ งตน
เรือ่ งรองเรียนกลาวหา

เสนอ เลขาธิการกรรมการ ป.ป.ท.
พิจารณารับ-ไมรบั เรือ่ ง
(ม.29)
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
มีความเห็นรับ/ไมรบั
• äÁ‹ÃºÑ àÃ×Íè §
• ÃÒÂ§Ò¹
คณะกรรมการ
ป.ป.ท.

3
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.
พิจารณารับ-ไมรบั เรือ่ ง
(ม.25, 26, 27)

• ÃÑºàÃ×Íè §
• ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ตาม (4)

ไมรบั เรือ่ ง
• Ê‹§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ».».ª.
• ¼ÙºŒ §Ñ ¤ÑººÑÞªÒ
ของผูถ กู รอง
• µ¡ä»

8

รับเรือ่ ง
ดำเนินการตาม (5)

4

5

แตงตัง้ คณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง (ม.32)
หรือใหเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
พนักงาน ป.ป.ท. ไตสวนขอเท็จจริงเบือ้ งตน (ม.23/2)

6

ทำการไตสวน
ขอเท็จจริง

ดำเนินการเพิม่ เติม

จัดทำสำนวนและมีความเห็น (ม.39)

7

เสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
วินจิ ฉัย

8
9

ติดตามผล

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชีม้ ลู

มีมลู

• ตนสังกัด
• อัยการ
• ศาล

• ÇÔ¹ÂÑ (Ê‹§µŒ¹ÊÑ§¡Ñ´)
• ÍÒÞÒ (Ê‹§ÍÑÂ¡ÒÃ)

9

ไมมมี ลู

ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

รับเรือ่ ง/สงตอหนวยงาน
เจาของเรือ่ งดำเนินการ/
ตรวจสอบติดตาม/
รายงานผล

(ป.ป.ท.)

ภาคีเครือขาย
(เฝาระวังการทุจริต)

หมายเหตุ

ภาคประสังคม
(การแจงขอมูลขาวสาร)

ปญหาการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ

ครม. : คณะรัฐมนตรี
ศอตช. : ศูนยอำนวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ
ศปท. : ศูนยปฏิบตั กิ ารตอตานการทุจริต
ป.ป.ท. : สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ป.ป.ช. : สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

10

หนวยงานภาครัฐแกไขปญหา
ความเดือดรอนแลวแจง ป.ป.ท.
ภายใน 30 วัน

กรณีหัวหนาสวนราชการ
แกปญหาแลว/ไมพบ
การกระทำผิด : สัง่ ยุตเิ รือ่ ง

กรณีหวั หนาสวนราชการ
ละเลย ละเวน ป.ป.ท.
ตรวจสอบซ้ำและทำความเห็น
เสนอ ครม./คตช.

(ป.ป.ท.)
กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ

กรณีพบมูลความผิดอาญา
- สง ป.ป.ช./ป.ป.ท.
ดำเนินการตามกฎหมาย
หนวยงานของรัฐดำเนินการ
ตามอำนาจหนาที่ (ใชมาตรการ
ทางบริหาร/ปกครอง/วินยั /อาญา)
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เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

1

แผนปฏิรปู ประเทศ
ขอสัง่ การ / มติ / แนวนโยบาย
นายกรัฐมนตรี / ครม.
ศอตช.

สำนักงาน ก.พ. / กพร.

2

ประเทศไทยปลอดการทุจริต
คา CPI อยูใ น 20 ลำดับแรก
กลไกกำหนดนโยบาย
แนวทางดำเนินงาน

กลไกประสานนำนโยบาย /
แนวทางไปสูก ารปฏิบตั ิ

สำนักงาน ป.ป.ท.

หนวยงานอืน่

กลไกของฝายบริหาร, ฝายเลขา,
ศอตช., และฝายเลขา อนุกรรมการขับเคลือ่ น
การดำเนินงานของ ศปท.

หมายเหตุ
ครม. : คณะรัฐมนตรี
ศอตช. : ศูนยอำนวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ
ศปท. : ศูนยปฏิบตั กิ ารตอตานการทุจริต
มท. : กระทรวงมหาดไทย
กทม. : กรุงเทพมหานคร
CPI : คาดัชนีชว้ี ดั การรับรูก ารทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI)
ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปรง ใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment: ITA)
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ศปท.

3 กลไกการปฏิบตั ิ

ประสาน สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานรายงานผลตอหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

ศปท. ระดับกระทรวง /
หนวยข�น้ ตรง

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

หนวยงานในสังกัดและกำกับ

กรมในสังกัด มท.

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
และหนวยงานอืน่ ในกำกับ / สังกัด

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
- สำนักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ จังหวัด
- องคกรปกครองสวนทองถิน่
(อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา)
รัฐวิสาหกิจ
- จังหวัด
- ศปท. จังหวัด สำนักงานจังหวัด
- ราชการสวนภูมภิ าค
(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมูบาน)

ภารกิจงานหลักของ ศปท.

• à»š¹¡Åä¡»¯ÔºµÑ ãÔ ¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×Íè ¹¹âÂºÒÂ
แนวทางดำเนินงานในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต
• Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
• à½‡ÒÃÐÇÑ§ µÔ´µÒÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§
แทนหัวหนาสวนราชการ
• §Ò¹Í×¹è æ µÒÁ·Õäè ´ŒÃºÑ ÁÍºËÁÒÂ (àª‹¹ ITA
ติดตามการดำเนินงานวินยั อาญา หรือ
ติดตามเรือ่ งรองเรียน ประเมินความเสีย่ ง
ทุจริตฯ

กทม.

*มท.มีขอ สัง่ การเปนการภายในใหตง้ั ศปท.
ในกรม รัฐวิสาหกิจ กทม. และจังหวัด
*ศปท. จังหวัดเปนสวนหนึง่ ของสำนักงานจังหวัด
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ผูร อ งเรียน/ผูแ จงเบาะแส/
พยาน/ผูถ กู รองเรียน
เปนบุคคลที่สามารถใหขอเท็จจริง
เบาะแสหรือขอมูลอันเปนประโยชน
ตอการปองกันและปราบปราม
การทุจริต หรือผูถูกรองเรียน
ที่ไดรับการกันไวเปนพยาน

ยืน่ คำรองตอ
เจาพนักงาน/
ผูอ ำนวยการฯ
ของสำนักงาน
ป.ป.ท. ทีร่ บั เรือ่ ง
สาระสำคัญของคำรอง
• ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¾ÂÒ¹
• ¾ÄµÔ¡ÒÃ³·ÕèáÊ´§¶Ö§
ความไมปลอดภัย
• ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ
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เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ท.
ไมอนุมัติวิธีการ ผูรองเรียน/พยาน
มีสิทธิอุทธรณคำสั่งของเลขาธิการฯ
ภายใน 30 วัน
กรณีมีเหตุใหมีการคุมครองตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา
อนุมัติวิธีการ (เบื้องตน)
• ¨Ñ´ªØ´¤ØŒÁ¤ÃÍ§
• ¨Ñ´ãËŒÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
• »¡»´¢ŒÍÁÙÅºØ¤¤Å
• ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍ×è¹æ µÒÁ
สมควร

คณะกรรมการ ป.ป.ท.

ใหมีการคุมครองเบื้องตน คราวละไมเกิน
3 เดือน รวมแลวไมเกิน 6 เดือน

เหตุสิ้นสุดการคุมครอง

ไมอนุมัติวิธีการ ตามคำสั่งของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหถือเปน
ที่สุด
กระทรวงยุติธรรมหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
• àÁ×Íè ¾ÂÒ¹ÃŒÍ§¢ÍãËŒÂµØ ¡Ô ÒÃ¤ØÁŒ ¤ÃÍ§
• เมือ่ กำหนดระยะเวลาในการคุม ครองพยาน
สิน้ สุดลง
• เมือ่ พยานไดรบั ความคุม ครองตามกฎหมาย
วาดวยการคุม ครองพยานในคดีอาญา
• เมือ่ เลขาธิการฯ มีคำสัง่ ใหยตุ กิ ารคุม ครอง
ตามเหตุขอ 19 แหงระเบียบคณะกรรมการ
ป.ป.ท. วาดวยการคุมครองฯ พ.ศ. 2554

ผูท ร่ี อ งเรียน หรือผูแ จงขอมูลเบาะแส
เกีย่ วกับการทุจริตในภาครัฐ อาจไดรบั
รางวัลตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
15

เมอ่ืพบเหน็หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวา

เจาหนาทห่ีรอืหนวยงานรฐัไมปฏบิตัติามกฎหมาย
วาดวยการอำนวยความสะดวกในการพจิาร³า
อนญ
ุ าตของทางราชการ หรอืกฎหมายเกย่ีวกบั
การปฏบิตัหินาทข่ีองหนวยงานนน้ั

สามารถแจงขอมลูหรอืเบาะแสไปยงั
สำนกังาน ป.ป.ท. เพอ่ืดำเนนิการตามกฎหมาย
กบัเจาหนาทห่ีรอืหนวยงานนน้ัไดทนัที

“คลนิกิสงเสรมิธรรมาภบิาลตอตานการทจุรติ”

(สำนกังาน ป.ป.ท. สวนกลางและ ปปท. เขต 1-9)
รบัเรอ่ืงรองเรยีน ใหคำปรกÖ ษา ชวยเหลอืแนะนำ
แกไขปญ
 หาใหกบัเจาหนาทร่ีฐัในการปองกนั
ระงบัยบัยง้ัปญ
 หาการทจุรติในภาครฐัทเ่ีกดิขน้Ö
กบัตนเองหรอืภายในองคกรของตน
สงเสรมิธรรมาภบิาลในภาครฐั ใหเขาถงÖ
เจาหนาทร่ีฐัและภาคประชาสงัคม
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ขับเคลือ่ น

จัดตัง้
รวมมือ
หนวยงานภาครัฐ

»ÅÙ¡¨ÔµÊÓ¹Ö¡

สรางและ
ขยายเครือขาย

ศูนยประสานงาน
เครือขายภาคประชาสังคม
ในการตอตานการทุจริต
สำนักงาน ปปท. เขต 1-9
และกรุงเทพมหานคร

เฝาระวัง

รวมมือ
เครือขายประชาชน

แจงเบาะแส

รวมตรวจสอบ

ปญหาการทุจริต
ในพืน้ ที่
“พบเห็นเจาหนาทีร่ ฐั ประพฤติมชิ อบ หรือหนวยงานใดมีวธิ ปี ฏิบตั ใิ หเกิดความเดือดรอนแกประชาชน และอาจมีลกั ษณะสอไปใน
ทางทุจริตในภาครัฐ สามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือขอคำปรึกษา/ขอเสนอแนะไดท่ี สำนักงาน ปปท. เขตทัว่ ประเทศ”
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หนังสือรองเรียน
กรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน
แกผูใชบริการหรือประชาชนตามมาตรา 58/2 (2)
เขียนที่.......................................................................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ.......................
เรื่อง รองเรียนกรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชบริการหรือประชาชน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ขาพเจา...................................................................................................................................................................................................................................อายุ.......................................ป
เชื้อชาติ.........................................................................................สัญชาติ.....................................................................................................ศาสนา.............................................................................
อาชีพ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่....................................................................................หมูที่........................................................ซอย..................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................................................................................เขต/อำเภอ.....................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได....................................................................
ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................................................................หมูที่.........................................................ซอย....................................................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................................................................................เขต/อำเภอ.....................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได....................................................................
(ชื่อและที่อยูของผูใชบริการหรือประชาชน)
ขอรองเรียน (ชื่อหนวยงานของรัฐที่มีวิธีปฏิบัติหรือดำเนินงานเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน)..............................................................................................................
...................................................................................................ขาพเจา ไดแจงตอหนวยงานของรัฐนั้นแลวเมื่อวันที่...............................................................................................................
และไมไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนขาพเจาผูไดรับความเดือดรอนจึงแจงตอสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลงชื่อผูรองเรียน............................................................................................................
ลงชื่อผูบันทึก..................................................................................................................
ตำแหนง.............................................................................................................................
เรื่องที่ไดรับความเดือดรอน พฤติการณที่กอใหเกิดความเดือดรอน โดยมีพฤติการณแหงการกระทำ รวมทั้งวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้.............
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
พยานหลักฐานที่ประกอบการ รองเรียน......................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จึงขอใหสำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการตามมาตรา 58/2 (2)
ลงชื่อ...........................................................................................ผูรองเรียน
(
)
ลงชื่อ...........................................................................................ผูบันทึก
(
)
พนักงาน ป.ป.ท./ เจาหนาที่ ป.ป.ท
หมายเหตุ 1. ผูกลาวหา/ผูรองเรียน จะลงชื่อหรือไมก็ได แตตองระบุพฤติการณแหงการกระทำผิดของเจาหนาที่รัฐใหชัดเจน
2. หากประสงคใหสำนักงาน ป.ป.ท. ปกปดชื่อ-สกุล และที่อยู โปรดระบุใหชัดเจน
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0 2502 6670-80
www.pacc.go.th
0 2502 6132
Pacc.go.th

สายดวน 1206

ศูนยรับเร�่องรองเร�ยนสำหรับนักลงทุนชาวตางชาติ
รับเรือ่ งราวรองทุกขจากนักลงทุนชาวตางชาติ กรณีทไ่ี ดรบั ความไมเปนธรรม
จากเจาหนาที่รัฐ หรือถูกเรียกรับผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
E-mail : Fad.pacc@gmail.com
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ปปท.

เขต

พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก กำแพงเพชร
พิจติ ร เพชรบูรณ นครสวรรค อุทยั ธานี
เลขที่ 723/13-17 ถนนพิชยั สงคราม ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
055 304 117
055 304 118
ปปท.

เขต

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงหบรุ ี อางทอง สระบุรี
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชัยนาท
22/25 ถนนนเรศวร ตำบลประตูชยั อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
035 323 365-9
035 323 730
ปปท.

เขต

นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรขี นั ธ
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
เลขที่ 445/2 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
034 272 338-40
034 272 340
ปปท.

เขต

สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส

อาคารพาณิชย เลขที่ 116 หมูท ่ี 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 90110
074 552 027-8
074 552 029
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ปปท.

เขต

เชียงใหม ลำปาง แมฮอ งสอน เชียงราย พะเยา นาน ลำพูน แพร

อาคารแอรพอรต บิสซิเนสพารค เลขที่ 92/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

053 904 721-4

053 904 724

ปปท.

เขต

ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร มุกดาหาร มหาสารคาม
รอยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ บึงกาฬ นครพนม
อาคารปริน๊ ซ ออฟฟตเพล็กค เลขที่ 4/33 ถนนหนาเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

043 239 092-3

ปปท.

043 239 094

เขต

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง
99/88 หมูท ่ี 3 ถนนสุขมุ วิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
038 004 537-8
033 138 384

ปปท.

เขต

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย สุรนิ ทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร
บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118 หมูท ่ี 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
044 465 054, 044 465 383
044 465 053
ปปท.

เขต

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต

เลขที่ 91/1 หมู 1 อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร ชัน้ 2 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุง อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
077 206 185-6
077 206 184
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1

1

เปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย
แตใชอำนาจในตำแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรฐั
เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพย มีความผิดตาม
ป.อาญา ม.151 อายุความ 20 ป

3

2
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสารรับรองเปนหลักฐาน
ซึง่ ขอเท็จจริงอันเอกสารนัน้ มุง พิสจู นความจริงอันเปนเท็จ
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.162 (4) อายุความ 10 ป

ป.อาญา มาตรา 162
เจาพนักงานทำเอกสารเท็จ อายุความ 10 ป

4

5

เปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการ หรือดูแลกิจการ
แตมีสวนไดเสียเพื่อประโยชนแกตนหรือผูอื่น
เนื่องดวยกิจการนั้น มีความผิดตาม
ป.อาญา ม.152 อายุความ 15 ป

ป.อาญา มาตรา 200
เจาพนักงานมีความผิดตอตำแหนงหนาที่
ในการยุตธิ รรม อายุความ 10 ป

7

6

เปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย แตจายทรัพยนั้น
เกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่น
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.153 อายุความ 15 ป

ป.อาญา มาตรา 204
เจาพนักงานทำใหผูถูกคุมขังหลุดพนจากการคุมขัง
อายุความ 10 ป
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8

9

เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.157 อายุความ 15 ป

เปนเจาพนักงานมีหนาทีซ่ อ้ื ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย
แตเบียดบังทรัพยเปนของตนหรือเปนของผูอ น่ื โดยทุจริต
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.147 อายุความ 20 ป

11

10

เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสาร กรอกขอความ
ลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการ
ปลอมเอกสารโดยอาศั ย โอกาสที ่ ต นมี ห น า ที ่
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.161 อายุความ 15 ป

เปนเจาพนักงานใชอำนาจในตำแหนง เพื่อใหบุคคลใด
ใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนหรือผูอื่น
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.148 อายุความ 20 ป

12

13

14

15

เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสาร รับเอกสาร
หรือกรอกขอความลงในเอกสาร กระทำการ
รับรองหลักฐานวาไดมีการแจง
ซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง มีความผิดตาม
ป.อาญา ม.162 (2) อายุความ 10 ป

เปนเจาพนักงานฯ เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสนิ หรือประโยชนอน่ื ใด เพือ่ กระทำการ
หรือมิกระทำการอยางใดในตำแหนง มีความผิดตาม
ป.อาญา ม.149 อายุความ 20 ป

เปนเจาพนักงานมีหนาทีท่ ำเอกสาร รับเอกสาร หรือ
กรอกขอความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเปนหลักฐาน
วาตนไดกระทำการอยางใดขึน้ หรือวาการอยางใดไดกระทำ
ตอหนาตนอันเปนความเท็จ มีความผิดตาม
ป.อาญา ม.162 (1) อายุความ 10 ป

เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือ
กรอกขอความลงในเอกสาร กระทำการละเวนไมจดขอความ
ซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความ
เชนวานัน้ มีความผิดตาม ป.อาญา ม.162 (3) อายุ 10 ป
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การ

ทุในยุจค ริต

4.0

มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละกรณี
กระท�ำเฉพาะบุคคล
กระท�ำเป็นเครือข่าย
แบ่งหน้าทีก่ นั ท�ำ

