ที นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘

สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
ทําเนี ยบรัฐบาล กท. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
เรื อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บ ัติ เกี ยวกับ การร้อ งเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการ และ การสอบสวนเรื องราว
ร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินยั
เรี ยน (เวียนกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัด)
สิ งทีส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชือมติคณะรัฐมนตรี /คําสังนายกรัฐมนตรี เกียวกับการร้องเรี ยนกล่าวโทษ
ข้าราชการและการสอบสวนเรื องราวร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระผิดวินัย ทียกเลิก
๒. สําเนาหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕
ลงวันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑
๓ สําเนาหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวันที ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
๔. สําเนาหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕
ลงวันที ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
เดิ ม คณะรั ฐมนตรี ได้มีม ติ เกี ยวกับ ระเบี ยบการสอบสวนเรื องราวร้ อ งกล่าวโทษข้าราชการว่า
กระทําผิดวินัยและการรับพิจารณาบัตรสนเท่ห์ จํานวน 2 ฉบับ และคําสังนายกรัฐมนตรี เกียวกับการสอบสวน
เรื องราวร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการ จํานวน ๑ ฉบับ ตามสิ งทีส่งมาด้วย ๑
สํานัก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเห็ น ว่า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละคํา สั งนายกรั ฐ มนตรี
เกี ยวกับ หลัก เกณฑ์แ ละแนวทางปฏิ บ ัติ เกี ยวกับ การร้ อ งเรี ย นกล่ าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื องราว
ร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินัยดังกล่าว ได้ถือปฏิบตั ิมานานแล้ว สมควรนํามติคณะรัฐมนตรี และ
คําสังนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวมารวบรวม ปรั บปรุ งแก้ไขและยกร่ างเป็ นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบ ัติในเรื องนี
ใหม่ ให้มีความสมบูรณ์อยู่ในฉบับเดียวกัน โดยมีความสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายทีเกียวข้อง มีขนตอน
ั
การปฏิบตั ิทีละเอียดชัดเจน สะดวกในการอ้างอิงและเหมาะสมในการถือปฏิบตั ิ สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี จึง
ได้นาํ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเกียวกับการร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื องราวร้องเรี ยน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย ตามมติคณะรัฐมนตรี และคําสังนายกรัฐมนตรี ดงั กล่าว มากําหนดขึนใหม่
ซึ งกระทรวงมหาดไทย สํ า นั ก งาน ก .พ .และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้เสนอความเห็ น มาเพื อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดว้ ย และสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาความเห็นดังกล่าวแล้ว
เห็ นสมควรปรับปรุ งมติคณะรัฐมนตรี และคําสังนายกรัฐมนตรี ดงั กล่าว โดยพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี และ
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คําสังนายกรั ฐมนตรี ที เกี ยวข้องทัง ๓ ฉบับ และกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บัติ เกี ยวกับ การร้ องเรี ยน
กล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื องราวร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินัยขึนใหม่ ดังนี
๑. เมือผูบ้ งั คับบัญชาได้รับเรื องราวกล่าวโทษข้าราชการ ในเบืองต้น ให้ถือเป็ นความลับทาง
ราชการ หากเป็ นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจ ารณาเฉพาะรายทีระบุ หลัก ฐาน กรณี แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี
พยานบุคคลแน่นอนเท่านัน
๒. ส่ งสํา เนาเรื องราวกล่ าวโทษข้าราชการโดยปิ ดชื อผู้ร้ องเรี ยนหรื อ สําเนาบัต รสนเท่ ห์ ใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวโทษทําการสื บสวนทางลับว่ามีมูลความจริ งเพียงใด หรื อไม่ ถ้าเห็ นว่ากรณี ไม่มีมูลที
ควรกล่าวหาว่ากระทําผิด วินัย จึ งจะยุติเรื องได้ ทังนี ให้ รีบ ดําเนิ น การให้แล้วเสร็ จ โดยเร็ ว แล้วรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทีได้รับเรื องราวทราบ
๓. ให้ผูบ้ งั คับบัญชาที เป็ นผูไ้ ด้รับ เรื องราว ฯ แจ้งให้ผูร้ ้องเรี ยนทราบในทางลับ หลังจากที
ได้รับเรื องราวร้องทุกข์ และภายหลังการสื บสวนในเวลาอันสมควร
๔. ถ้าปรากฏว่า มีความจริ งอันเป็ นกรณี ความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ดาํ เนินคดีทางอาญา
ถ้าปรากฏมี มูล ความจริ งเป็ นกรณี ค วามผิด ทางวินัย ให้ดาํ เนิ น การสอบสวน หรื อ ตังกรรมการสอบสวนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๕. ให้ผูบ้ งั คับบัญชาใช้ดุลพินิจสังการทีสมควรเพือคุม้ ครองผูร้ ้องและพยานอย่าให้ตอ้ งรับภัย
หรื อความไม่ชอบธรรม ซึงอาจเนื องมาจากการร้องเรี ยนหรื อการเป็ นพยานนัน
๖. ในการดําเนิ นการตามขันตอนสื บสวนในทางลับเพือหาข้อเท็จจริ ง หากเจ้าหน้าทีผูส้ ื บสวน
ในทางลับได้กระทําละเมิดต่อข้าราชการผูถ้ ูกกล่าวโทษหรื อบุคคลภายนอก และความเสี ยหายดังกล่าวเกิดขึนจาก
การกระทํา ในหน้า ที แม้มิ ไ ด้ก ระทํา โดยจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ อย่างร้ ายแรง หน่ ว ยงานต้อ งรั บ ผิ ด ชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ สี ยหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.๒๕๓๙
จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป ความละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วยนี
คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึ กษาเมือวันที ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ ลงมติว่า
๑. อนุ มัติ ใ ห้ย กเลิ กคําสั งนายกรั ฐมนตรี เรื อง การสอบสวนเรื องราวร้อ งทุ ก ข์ก ล่ าวโทษ
ข้าราชการ มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๒๑ สิ งหาคม ๒๔๙๖ เรื อง ระเบียบการสอบสวนเรื องราวร้องกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย และมติ คณะรัฐมนตรี เมือวันที ๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๐๒ เรื อง บัตรสนเท่ห์ ทัง ๓
ฉบับ
๒ . เห็ น ชอบหลัก เกณฑ์และแนวทางปฏิ บ ัติเกี ยวกับการร้ อ งเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการและ
การสอบสวนเรื องราวร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย ตามที สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี เสนอ
โดยปรับปรุ งข้อ ๕ เป็ นว่า "ให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้ดุลพินิจสังการทีสมควรเพือคุม้ ครองผูร้ ้อง พยาน และบุคคลทีให้
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ข้อมูลในการสื บสวนสอบสวน อย่าให้ตอ้ งรับภัยหรื อความไม่ชอบธรรม ซึ งอาจเนื องมาจากการร้องเรี ยน การเป็ น
พยาน หรื อการให้ขอ้ มูลนัน” และให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิต่อไป
จึงเรี ยนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงชือ) วิษณุ เครื องาม
(นายวิษณุ เครื องาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักบริ หารงานสารสนเทศ
โทร.๒๘๐-๑๔๔๕
โทรสาร ๒๘๐-๑๔๔๖ ,๒๘๒-๔๐๔๕

