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มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต 

กรณีหน่วยงานราชการเป็นผู้ร้องเรียน เช่น  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม     
กำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  (ป.ป.ท.) 
ส ำนั กงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) ส ำนั กงำนผู้ ต รวจกำรแผ่นดิน  (สผผ .) ศูนย์ด ำรงธรรม 
(กระทรวงมหำดไทย) หรือส ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นต้น เมื่อมีหนังสือส่งมำจำกหน่วยงำนรำชกำร ให้พิจำรณำว่ำ
หนังสือนั้นมีกำรประทับตรำเป็นเรื่อง “ลับ” หรือไม่ หำกหนังสือดังกล่ำวไม่มีกำรประทับตรำ “ลับ” ให้ส ำนัก
บริหำรกลำง (สบก.) เป็นผู้พิจำรณำเนื้อหำในหนังสือนั้น แต่หำกหนังสือดังกล่ำวมีกำรประทับตรำ “ลับ”      
ให้ตรวจสอบว่ำหนังสือนั้นจ่ำหน้ำซองถึงผู้ใด และส่งมอบให้ผู้นั้นเป็นผู้เปิดอ่ำน  

 เมื่อได้พิจำรณำควำมในหนังสือนั้นแล้ว พบว่ำเป็นกรณีเปิดโอกำสให้มีกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 
ให้ สบก.เสนอ อทช.พิจำรณำสั่งกำร ให้ กสป.ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป แต่หำกเป็นกรณีที่ควำมผิด
ปรำกฏชัดแจ้ง และหน่วยงำนผู้ร้องขอมีข้อสั่งกำรให้กรมทำงหลวงชนบท (ทช.) ด ำเนินกำรต่อไปโดยไม่ต้องมี
กำรสืบสวนข้อเท็จจริง ให้ สบก.เสนอ อทช.พิจำรณำด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมข้อสั่งกำรของหน่วยงำน
ผู้ร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. ทำงปกครอง เสนอ อทช.มอบส ำนักกฎหมำย (สกม.) พิจำรณำด ำเนินกำรกรณีมีปัญหำ 

    ค ำสั่งทำงปกครองที่มิชอบ 

 2. ทำงอำญำ เสนอ อทช.มอบ (สทช.) เจ้ำของพ้ืนที่เป็นผู้แทน ร้องทุกข์กล่ำวโทษ 

 3. ทำงแพ่ง เสนอ อทช.มอบ สกม.แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบควำมรับผิดทำงละเมิด 

 4. ทำงวินัย เสนอ อทช.มอบส ำนักบริหำรกลำง (กลุ่มสรรหำและวินัย : กสว.) แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย ซึ่งโทษทำงวินัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ โทษทำงวินัยส ำหรับกรณี      
กระท ำควำมผิดอย่ำงไม่ร้ำยแรง ได้แก่ ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน และโทษทำงวินัยส ำหรับกรณี
กระท ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรง ได้แก่ ปลดออก และไล่ออก 

กรณีประชาชน หรือผู้ประกอบการเป็นผู้ร้องเรียน โดยมีกำรร้องเรียนเฉพำะกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ 
ผ่ำนช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนของกรมทำงหลวงชนบทต่ำงๆ เมื่อแอดมินของช่องทำงค ำร้องได้รับเรื่องร้องเรียน
กรณีทุจริตประพฤติมิชอบแล้ว ให้ท ำเป็นเรื่องลับรำยงำนต่อ อทช.ให้ทรำบโดยเร็ว เพ่ือให้ อทช.สั่งกำรให้ กสป.
ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป ในกำรนี้ กสป.ต้องพิจำรณำรำยละเอียดข้อเท็จจริงในค ำร้อง ว่ำมีข้อมูล
เพียงพอหรือไม่ หำกข้อมูลเนื้อหำไม่ชัดเจนให้ กสป.ประสำนผู้ร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม แต่หำกมีข้อมูลที่เนื้อหำ
ชัดเจนเพียงพอแล้ว ก็ให้ กสป.ก ำหนดประเด็นกำรสืบสวนและพิจำรณำวำงแนวทำงกำรสืบสวน และรวบรวม
พยำนหลักฐำนต่อไป 

กรณีบัตรสนเท่ห์ เมื่อมีผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียน โดยท ำเป็นบัตรสนเท่ห์มำยังช่องทำงเรื่องร้องเรียน
ของกรมทำงหลวงชนบท และแอดมินได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตประพฤติมิชอบแล้ว ให้ท ำเป็นเรื่องลับ
รำยงำนต่อ อทช.ให้ทรำบโดยเร็ว เพ่ือให้ อทช.สั่งกำรให้ กสป.ด ำเนินกำรสืบสวน พิจำรณำรำยละเอียดข้อเท็จจริง
ในบัตรสนเท่ห์ว่ำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือไม่ หำกพิจำรณำแล้วบัตรสนเท่ห์เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ให้ กสป.
ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง แต่หำกพิจำรณำแล้วบัตรสนเท่ห์ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ให้ยุติเรื่อง 
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ทั้งกรณีของประชำชน หรือผู้ประกอบกำรเป็นผู้ร้องเรียน และกรณีกำรส่งบัตรสนเท่ห์นั้น เมื่อ กสป.
ได้ก ำหนดประเด็นและพิจำรณำวำงแนวทำงกำรสืบสวนและรวบรวมพยำนหลักฐำนแล้ว ให้ กสป.พิจำรณำ
ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 1. กสป. ด ำเนินกำรสืบสวนเอง 

 2. กสป. มีหนังสือให้หน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ด ำเนินกำรสืบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำน     
             แล้วรำยงำนกลับมำที่ กสป. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

 3. กสป.เสนอ อทช.แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง โดยมี กสป.เป็นฝ่ำยเลขำฯ  
 เมื่อ กสป.ด ำเนินกำรอย่ำงใดอยำงหนึ่งจนแล้วเสร็จ ให้เสนอส ำนวนกำรสืบสวนพร้อมค ำวินิจฉัย     
ให้ อทช.พิจำรณำว่ำมีมูลหรือไม่ หำกไม่มีมูลให้ยุติเรื่องแล้ วแจ้งผู้เกี่ยวข้อง แต่หำกมีมูลให้เสนอ อทช.      
มอบส ำนักบริหำรกลำง(กสว.) แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยต่อไป  
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พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๓ การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง 

 มาตรา ๕๗  การบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่ งตั้ ง             
ให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ 
ใหผู้้มีอ านาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความ  
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี หรือต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. 
ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี 
เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว      
ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่ าว เป็นผู้สั่ งบรรจุและให้
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในส านักงานรัฐมนตรี ให้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแตง่ตั้ง 

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา 
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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 (๗) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่ง
บรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตั้ง 

(๘) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ปลัดกระทรวงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือตอ่รัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๙) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
และต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา 
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑๐) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการช านาญการ ต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ และการย้ายตามมาตรา ๖๓ ให้ด ารงต าแหน่งตาม (๙)   
ซึ่งไม่ใช่ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และต าแหน่งตาม (๑๐) ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งในการเสนอเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญให้ด ารงต าแหน่ง ให้รายงานความสมควรพร้อมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดไปด้วย 
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หมวด ๗ การด าเนนิการทางวินัย 

 มาตรา ๙๐ เม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัย ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิด
วินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ
โดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วย
ความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ่   
ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไมสุ่จริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๙๑ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบด าเนินการหรือสั่งให้
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็น
ว่ากรณีไมม่ีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องตน้อยูแ่ล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณ ี

 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ 
และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หมวด ๒ การคุ้มครองพยาน 
 ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นและผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองพยาน 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่จะท าให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า 
(๒) ไม่ใช้อ านาจไม่ว่าในทางใดหรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลท าให้  
     กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย 
(๓) ให้ความคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือถ้อยค า 
(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพ่ือเป็นทนายแก้ต่างคดีให้ถ้าผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล 
 ในกรณีที่พยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะพิจารณาย้ายผู้นั้น หรือ
พิจารณาด าเนินการอ่ืนใดที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น และไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ได้ 
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กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หมวด ๒ การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น 

ข้อ ๕ เม่ือได้รับรายงานตามข้อ ๒ หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗  ว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณี เป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดกระท าผิดวินัย  
ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว 
(๑) พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
(๒) ด าเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวน และพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา ว่าผู้นั้นกระท าผิด 
วินัยหรือไม่ ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสืบสวนเอง หรือให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องด าเนินการสืบสวนแล้วรายงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 
 ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย หรือเป็นกรณีที่มี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย 
ให้ด าเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป 

หมวด ๔ การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการสอบสวนต่อไป 

ในกรณีที่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการด าเนินการตามข้อ ๑๑ (๔) ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขึ้นใหม่
เพ่ือด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้ ส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ตามข้อ ๑๓ จะ
น ามาใช้ในการสอบสวนนี้หรือไม่เพียงใด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน 

หมวด ๖ การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ 
 ข้อ ๖๗ โทษส าหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๖ 
ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ ์
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ 
     เป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ 
     การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจ านวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 
 ข้อ ๖๘ โทษส าหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๗ 
ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ปลดออก 
(๒) ไล่ออก 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต พ.ศ.2546  
ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ของทางราชการที่จะให้การด าเนินการเป็นไปโดยรวดเร็วในกรณีที่ส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจพบว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใดมีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
และได้ชี้มูลความผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวด าเนินการให้มีการชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน รวมทั้ง
ด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อหามูลความผิดอีก 
 เป็นกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 นอกจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อ านาจแต่งตั้งถอดถอนจะพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระท าผิดหรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น 
พ้นจากต าแหน่งหรือด าเนินคดีอาญาแล้ว หากปรากฏว่าการกระท าดังกล่าวมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้มีการชดใช้เงิน หรือทรัพย์สินคืน หรือด าเนินการทางแพ่ง
โดยเร็วด้วย 
 ข้อ 8 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตาม
หน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพ่ือให้ได้รับทราบผลการด าเนินการทั้งการชดใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินคืน การด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมรายละเอียด พยานหลักฐาน และปฏิบัติให้ถูกต้องเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 ให้หน่วยงานของรัฐที่ตรวจพบว่ามีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุ จริต และได้แจ้งต่อ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 7 หรือได้รับแจ้งจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง 
แจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะสี่ เดือน          
หรือหากปรากฏผลความคืบหน้าก็ให้แจ้งผลให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 
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ที ่ นร  ๐๒๐๖/ว ๒๑๘    
  

 
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
     ท ำเนียบรัฐบำล กท. 

๑๐๓๐๐ 

 

๒๕  ธันวำคม  ๒๕๔๑ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร และ กำรสอบสวนเร่ืองรำว       

ร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย 
เรียน (เวยีนกระทรวง   ทบวง  กรมและจังหวัด)   
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑.   บัญชีรำยชื่อมติคณะรัฐมนตรี/ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีเก่ียวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษ 
   ข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระผิดวินัย    
   ที่ยกเลิก 

๒.  ส ำเนำหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที ่มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕  
 ลงวันที่  ๑ กรกฎำคม  ๒๕๔๑ 
๓   ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที ่นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวันที ่ ๔ พฤศจิกำยน  ๒๕๔๑ 
๔.  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   ที ่นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕  
 ลงวันที่  ๑๖  ธันวำคม  ๒๕๔๐ 
  
เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเก่ียวกับระเบียบกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องกล่ำวโทษข้ำรำชกำร 

ว่ำกระท ำผิดวินัยและกำรรับพิจำรณำบัตรสนเท่ห์   จ ำนวน  2  ฉบับ  และค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีเก่ียวกับ 
กำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องทุกข์กล่ำวโทษข้ำรำชกำร   จ ำนวน  ๑ ฉบับ  ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำ  มติคณะรัฐมนตรีและค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำว
ร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัยดังกล่ำว ได้ถือปฏิบัติมำนำนแล้ว  สมควรน ำมติคณะรัฐมนตรี
และค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำวมำรวบรวม  ปรับปรุงแก้ไขและยกร่ำงเป็นหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติใน
เร่ืองนี้ใหม่  ให้มีควำมสมบูรณ์อยู่ในฉบับเดียวกัน  โดยมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
มีข้ันตอนกำรปฏิบัติที่ละเอียดชัดเจน  สะดวกในกำรอ้ำงอิงและเหมำะสมในกำรถือปฏิบัติ  ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีจึงได้น ำหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติ เก่ียวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรและ  
กำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย    ตำมมติคณะรัฐมนตรีและค ำสั่ง
นำยกรัฐมนตรีดังกล่ำว มำก ำหนดข้ึนใหม่ ซึ่งกระทรวงมหำดไทย  ส ำนักงำน ก.พ.และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำได้เสนอควำมเห็นมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีด้วย   และส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำควำมเห็นดังกล่ำวแล้ว  เห็นสมควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีและค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี
ดังกล่ำว  โดยพิจำรณำยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและ 
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ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องทั้ง  ๓  ฉบับ  และก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรร้องเรียน
กล่ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัยข้ึนใหม่  ดังนี ้

๑.  เมื่อผู้บังคับบัญชำได้รับเร่ืองรำวกล่ำวโทษข้ำรำชกำร  ในเบื้องต้น  ให้ถือเป็นควำมลับ
ทำงรำชกำร  หำกเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน  กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง  
ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 

๒. ส่งส ำเนำเร่ืองรำวกล่ำวโทษข้ำรำชกำรโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนหรือส ำเนำบัตรสนเท่ห์ให้             
ผู้บังคับบัญชำของผู้ถูกกล่ำวโทษท ำกำรสืบสวนทำงลับว่ำมีมูลควำมจริงเพียงใด  หรือไม่  ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูล
ที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย  จึงจะยุติเร่ืองได้  ทั้งนี้  ให้รีบด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำที่ได้รับเร่ืองรำวทรำบ 

๓.  ให้ผู้บังคับบัญชำที่เป็นผู้ได้รับเร่ืองรำว ฯ  แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบในทำงลับ หลังจำกที่
ได้รับเร่ืองรำวร้องทุกข์  และภำยหลังกำรสืบสวนในเวลำอันสมควร 

๔.  ถ้ำปรำกฏว่ำ มีควำมจริงอันเป็นกรณีควำมผิดทำงกฎหมำยบ้ำนเมือง ให้ด ำเนินคดีทำง
อำญำ ถ้ำปรำกฏมีมูลควำมจริงเป็นกรณีควำมผิดทำงวินัย ให้ด ำเนินกำรสอบสวน หรือตั้งกรรมกำรสอบสวนไป
ตำม          พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

๕. ให้ผู้บังคับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำรที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องและพยำนอย่ำให้ต้องรับ
ภัยหรือควำมไม่ชอบธรรม  ซึ่งอำจเนื่องมำจำกกำรร้องเรียนหรือกำรเป็นพยำนนั้น 

๖. ในกำรด ำเนินกำรตำมข้ันตอนสืบสวนในทำงลับเพื่อหำข้อเท็จจริง  หำกเจ้ำหน้ำที่ผู้
สืบสวนในทำงลับได้กระท ำละเมิดต่อข้ำรำชกำรผู้ถูกกล่ำวโทษหรือบุคคลภำยนอก  และควำมเสียหำยดังกล่ำว
เกิดข้ึนจำกกำรกระท ำในหน้ำที่แม้มิได้กระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง  หน่วยงำนต้องรับผิด
ชดใช้                ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหำยตำมหลักเกณฑ์ในพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป  ควำมละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษำเมื่อวันที่ ๒๒  ธันวำคม  ๒๕๔๑  ลงมติว่ำ 
๑.  อนุมัติให้ยกเลิกค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  เร่ือง  กำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องทุกข์กล่ำวโทษ              

ข้ำรำชกำร  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๔๙๖  เร่ือง ระเบียบกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องกล่ำวโทษ            
ข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน  ๒๕๐๒ เร่ือง  บัตรสนเท่ห์ ทั้ง ๓ 
ฉบับ 

๒.  เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรและ           
กำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย   ตำมที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอ โดยปรับปรุงข้อ ๕ เป็นว่ำ "ให้ผู้บังคับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำรที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ ร้อง  พยำน  
และบุคคลที่ให้  
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ข้อมูลในกำรสืบสวนสอบสวน  อย่ำให้ต้องรับภัยหรือควำมไม่ชอบธรรม ซึ่งอำจเนื่องมำจำกกำรร้องเรียน  
กำรเป็นพยำน หรือกำรให้ข้อมูลนั้น”  และให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติต่อไป  

จึงเรียนยืนยันมำ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนรำชกำรในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
       ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
     (ลงชื่อ)   วิษณุ    เครืองำม 

            (นำยวิษณุ   เครืองำม) 
            เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 
ส ำนักบริหำรงำนสำรสนเทศ 
โทร.๒๘๐-๑๔๔๕ 
โทรสำร     ๒๘๐-๑๔๔๖ ,๒๘๒-๔๐๔๕ 



ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ี
วาดวยการเรงรัด  ติดตามเกีย่วกับกรณเีงินขาดบัญชี 

หรือเจาหนาทีข่องรัฐทุจริต 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

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

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเรงรัด  ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีเอกภาพ  และเปนระบบยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยวิธีการเรงรัด  ติดตามเกี่ยวกบั
กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริต  พ.ศ.๒๕๔๖” 

ขอ  ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ  ๓   บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  ๔   ในระเบยีบนี ้
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ

สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหนวยงานอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนดใหดําเนินการของรัฐ
และไดรับเงินอุดหนุน  หรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ 

 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  หรือผูปฏิบัติงาน
ประเภทอื่นไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด  บรรดาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือถูกสั่งให
ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

 “เงินขาดบัญชี” หมายความวา การรับจายเงิน การเก็บรักษาเงินของหนวยงานของรัฐ
หรือที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม  และรายไดอ่ืนๆ  
ของหนวยงานของรัฐที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  และกอใหเกิดความ
เสียหายแกหนวยงานของรัฐ 

ขอ  ๕ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐแหงใดมีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริตไม
วาหนวยงานแหงนั้นตรวจพบเองหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจพบ ใหเปนหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐดังกลาวดําเนินการใหมีการชดใชเงินหรือทรัพยสินคืน รวมทั้งดําเนินการทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย
แกผูเกี่ยวของโดยเร็ว 
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ขอ  ๖ เพื่อประโยชนของทางราชการที่จะดําเนินการเปนไปโดยรวดเร็วในกรณีที่สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจพบวาหนวยงานของรัฐแหงใดมีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริต
และไดช้ีมูลความผิดแลว ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวดําเนินการใหมีการชดใชเงินหรือทรัพยสินคืน รวมทั้ง
ดําเนินการทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัยแกผูเกี่ยวของอยางเครงครัดโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
หาขอเท็จจริงเพื่อหามูลความผิดอีก 

ถาเปนกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติช้ีมูลความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒  นอกจาก
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนจะพิจารณาลงโทษทางวินัยแกเจาหนาที่ของรัฐผูกระทําผิดหรือให
เจาหนาที่ของรัฐนั้นพนจากตําแหนงหรือดําเนินคดีอาญาแลว หากปรากฏวาการกระทําดังกลาวมีความเสียหาย
เกิดขึ้นตอหนวยงานของรัฐ  ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหมีการชดใชเงินหรือทรัพยสินคืน  หรือดําเนินการ
ทางแพงโดยเร็วดวย 

ขอ  ๗   เมื่อตรวจพบวามีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริตในหนวยงานของรัฐใด 
ใหหนวยงานของรัฐนั้นแจงใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินทราบโดยพลัน ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 

ขอ  ๘   ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการเรงรัด
ติดตามหนวยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริต ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของโดยเครงครัด  เพื่อใหไดรับทราบผลการดําเนินการทั้งการชดใชเงิน
หรือทรัพยสินคืน การดําเนินการทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัยโดยเร็ว 

ในกรณีที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ปรากฏวาหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจง
ใหหนวยงานของรัฐนั้นชี้แจงขอเท็จจริงพรอมรายละเอียด  พยานหลักฐาน  และปฏิบัติใหถูกตองเสร็จส้ินโดยเร็ว 

ใหหนวยงานของรัฐที่ตรวจพบวามีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริตและ
ไดแจงตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามขอ  ๗  หรือที่ไดรับแจงจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามวรรคสอง แจงผลการดําเนินการใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบอยางตอเนื่องทุกระยะสี่เดือน  
หรือหากปรากฏผลความคืบหนาก็ใหแจงผลใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  ในกรณีที่
หนวยงานของรัฐมิไดดําเนินการ  และหรือมิไดแจงผลใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบภายในเวลาที่
กําหนด  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 
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ขอ  ๙ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ทุจริตที่ไดรับแจงทั้งหมด  และผลการเรงรัดติดตามเพื่อใหมีการชดใชเงินหรือทรัพยสินคืน  หรือการดําเนินการ
ทางแพง  ทางอาญา  หรือทางวินัยแกผูกระทําผิดและผูที่เกี่ยวของ  ตลอดจนผูบังคับบัญชาของผูกระทําผิด ให
นายกรัฐมนตรีทราบโดยตอเนื่องทุกหกเดือน 

ขอ  ๑๐   ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี วาดวยการเรงรัด  ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี  หรือเจาหนาที ่
    ของรัฐทุจริต  พ.ศ.๒๕๔๖  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง  
    วันที ่๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ 
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