ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบำล กท. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑
เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ กำรร้ องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร และ กำรสอบสวนเรื่ องรำว
ร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินยั
เรี ยน (เวียนกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัด)
สิ่ งที่ส่งมำด้วย ๑. บัญชีรำยชื่อมติคณะรัฐมนตรี /คำสั่งนำยกรัฐมนตรี เกี่ยวกับกำรร้องเรี ยนกล่ำวโทษ
ข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระผิดวินยั ที่ยกเลิก
๒. สำเนำหนังสื อกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕
ลงวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๔๑
๓ สำเนำหนังสื อสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๑
๔. สำเนำหนังสื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๔๐
เดิ ม คณะรั ฐมนตรี ได้มีม ติ เกี่ ยวกับ ระเบี ยบกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้ องกล่ ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำ
กระทำผิดวินัยและกำรรับพิจำรณำบัตรสนเท่ห์ จำนวน 2 ฉบับ และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี เกี่ยวกับกำรสอบสวน
เรื่ องรำวร้องทุกข์กล่ำวโทษข้ำรำชกำร จำนวน ๑ ฉบับ ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย ๑
ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ำรณำเห็ น ว่ำ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละค ำสั่ งนำยกรั ฐ มนตรี
เกี่ ยวกับ หลัก เกณฑ์ แ ละแนวทำงปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ กำรร้ อ งเรี ย นกล่ ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเรื่ อ งรำว
ร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินัยดังกล่ำว ได้ถือปฏิบตั ิมำนำนแล้ว สมควรนำมติคณะรัฐมนตรี และ
คำสั่งนำยกรั ฐมนตรี ดังกล่ำวมำรวบรวม ปรั บปรุ งแก้ไขและยกร่ ำงเป็ นหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิ บ ัติในเรื่ องนี้
ใหม่ ให้มีควำมสมบูรณ์อยู่ในฉบับเดียวกัน โดยมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มีข้ นั ตอน
กำรปฏิบตั ิที่ละเอียดชัดเจน สะดวกในกำรอ้ำงอิงและเหมำะสมในกำรถือปฏิบตั ิ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี จึง
ได้นำหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องเรี ยน
กล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินัย ตำมมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ดงั กล่ำว มำกำหนดขึ้นใหม่
ซึ่ งกระทรวงมหำดไทย ส ำนั ก งำน ก.พ.และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำได้เสนอควำมเห็ น มำเพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ดว้ ย และสำนักเลขำธิ กำรคณะรัฐมนตรี ได้พิจำรณำควำมเห็ นดังกล่ำวแล้ว
เห็ นสมควรปรับปรุ งมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ดงั กล่ำว โดยพิจำรณำยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี และ
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คำสั่ งนำยกรั ฐมนตรี ที่ เกี่ ยวข้องทั้ง ๓ ฉบับ และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ กำรร้ องเรี ยน
กล่ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินัยขึ้นใหม่ ดังนี้
๑. เมื่อผูบ้ งั คับบัญชำได้รับเรื่ องรำวกล่ำวโทษข้ำรำชกำร ในเบื้องต้น ให้ถือเป็ นควำมลับทำง
รำชกำร หำกเป็ นบัตรสนเท่ ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน กรณี แวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้
พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น
๒. ส่ งส ำเนำเรื่ อ งรำวกล่ ำวโทษข้ำรำชกำรโดยปิ ดชื่ อผู ้ร้องเรี ยนหรื อส ำเนำบัต รสนเท่ ห์ ให้
ผูบ้ งั คับบัญชำของผูถ้ ูกกล่ำวโทษทำกำรสื บสวนทำงลับว่ำมีมูลควำมจริ งเพียงใด หรื อไม่ ถ้ำเห็ นว่ำกรณี ไม่มีมูลที่
ควรกล่ ำวหำว่ำกระท ำผิ ดวินัย จึ งจะยุติเรื่ องได้ ทั้งนี้ ให้รีบ ดำเนิ น กำรให้แล้วเสร็ จ โดยเร็ ว แล้วรำยงำนให้
ผูบ้ งั คับบัญชำที่ได้รับเรื่ องรำวทรำบ
๓. ให้ผูบ้ งั คับบัญชำที่เป็ นผูไ้ ด้รั บเรื่ องรำว ฯ แจ้งให้ผูร้ ้องเรี ยนทรำบในทำงลับ หลังจำกที่
ได้รับเรื่ องรำวร้องทุกข์ และภำยหลังกำรสื บสวนในเวลำอันสมควร
๔. ถ้ำปรำกฏว่ำ มีควำมจริ งอันเป็ นกรณี ควำมผิดทำงกฎหมำยบ้ำนเมือง ให้ดำเนินคดีทำงอำญำ
ถ้ำปรำกฏมี มูลควำมจริ งเป็ นกรณี ค วำมผิดทำงวินัย ให้ดำเนิ นกำรสอบสวน หรื อตั้งกรรมกำรสอบสวนไปตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรื อน
๕. ให้ผูบ้ งั คับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำรที่สมควรเพื่อคุม้ ครองผูร้ ้องและพยำนอย่ำให้ตอ้ งรับภัย
หรื อควำมไม่ชอบธรรม ซึ่งอำจเนื่องมำจำกกำรร้องเรี ยนหรื อกำรเป็ นพยำนนั้น
๖. ในกำรดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนสื บสวนในทำงลับเพื่อหำข้อเท็จจริ ง หำกเจ้ำหน้ำที่ผสู้ ื บสวน
ในทำงลับได้กระทำละเมิดต่อข้ำรำชกำรผูถ้ ูกกล่ำวโทษหรื อบุคคลภำยนอก และควำมเสี ยหำยดังกล่ำวเกิดขึ้ นจำก
กำรกระท ำในหน้ ำที่ แ ม้มิ ไ ด้ก ระท ำโดยจงใจหรื อ ประมำทเลิ น เล่ อ อย่ำงร้ ำยแรง หน่ วยงำนต้อ งรั บ ผิ ด ชดใช้
ค่ำสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหำยตำมหลักเกณฑ์ในพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙
จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรี พิจำรณำต่อไป ควำมละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยนี้
คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึ กษำเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๔๑ ลงมติวำ่
๑. อนุ มัติให้ ยกเลิ กค ำสั่ งนำยกรั ฐมนตรี เรื่ อง กำรสอบสวนเรื่ องรำวร้ อ งทุ กข์กล่ ำวโทษ
ข้ำรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิ งหำคม ๒๔๙๖ เรื่ อง ระเบี ยบกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องกล่ำวโทษ
ข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินัย และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๐๒ เรื่ อง บัตรสนเท่ห์ ทั้ง ๓
ฉบับ
๒. เห็ นชอบหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ กำรร้ องเรี ยนกล่ ำวโทษข้ำรำชกำรและ
กำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินัย ตำมที่สำนักเลขำธิ กำรคณะรัฐมนตรี เสนอ
โดยปรับปรุ งข้อ ๕ เป็ นว่ำ "ให้ผบู ้ งั คับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำรที่สมควรเพื่อคุม้ ครองผูร้ ้อง พยำน และบุคคลที่ให้
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ข้อมูลในกำรสื บสวนสอบสวน อย่ำให้ตอ้ งรับภัยหรื อควำมไม่ชอบธรรม ซึ่ งอำจเนื่ องมำจำกกำรร้องเรี ยน กำรเป็ น
พยำน หรื อกำรให้ขอ้ มูลนั้น” และให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบตั ิต่อไป
จึงเรี ยนยืนยันมำ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนรำชกำรในสังกัดทรำบและถือปฏิบตั ิต่อไป
ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสู ง
(ลงชื่อ) วิษณุ เครื องำม
(นำยวิษณุ เครื องำม)
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักบริ หำรงำนสำรสนเทศ
โทร.๒๘๐-๑๔๔๕
โทรสำร ๒๘๐-๑๔๔๖ ,๒๘๒-๔๐๔๕

