แนวทาง
การรายงานข้อร้องเรียนการทุจริต หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

จัดทาโดย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม (ศปท.ยธ.)

๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
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แนวทาง
การรายงานข้อร้องเรียนการทุจริต หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑. คานิยามที่สาคัญ
เพื่อให้การรายงานข้อร้องเรียนการทุจริต หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จึงได้นานิยามที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้และวางแนวทางไว้ ดังนี้
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนซึ่งกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ทาการทุจริต ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งได้ยื่น หรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (อ้างอิงจากประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗)
“ข้ อ ร้ อ งทุ ก ข์ ” หมายถึ ง ข้ อ ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ ยื่ น หรื อ ส่ ง ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ในสั ง กั ด
กระทรวงยุติธรรม โดยมีความประสงค์ให้ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ ที่ตนได้รับหรือเกิดความเสียหาย
(อ้างอิงจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ คู่มือการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓)
“การทุ จ ริ ต ” หมายถึง การปฏิบั ติห รือละเว้น การปฏิ บัติ อย่ างใดในต าแหน่ง หรื อหน้า ที่
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้
มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรั บตนเองหรือผู้ อื่น (อ้างอิงจากพระราชบั ญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒)
“การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ” หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ อ ย่ า งใด
ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่ง
หรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น และการใช้อานาจนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน(อ้างอิงจากพระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๕๑)
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
จ้างเหมาบริการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมอั น มี ลั ก ษณะมี ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ประจ าและได้ รั บ เงิ น เดื อ น หรื อ ค่ า จ้ า ง
หรือค่าตอบแทน จากงบประมาณแผนดิน งบประมาณหน่วยงาน หรืองบประมาณอันเกิดจากรายได้หรือดอกผล
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
“ข้อร้องเรียน…..

-3“ข้อร้องเรียน ที่เป็นเรื่องรับใหม่ ” หมายถึง ข้อร้องเรียน ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ได้รับเรื่องเข้ามาใหม่ในรอบเดือนที่รายงาน
“ข้อร้องเรียน ที่เป็นเรื่องเดิม” หมายถึง ข้อร้องเรียน ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ได้รับเรื่องเข้ามาก่อนเดือนที่รายงาน และเรื่องนั้นๆ อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงาน
“ข้อร้องเรียน ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ” ข้อร้องเรียน ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ได้รับเรื่องเข้ามาดาเนินการ และหน่วยงานได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่จนได้ข้อยุติแล้ว หรือหน่วยงาน
ได้ดาเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เพื่อให้ดาเนินการแล้ว
“ยุติเรื่อง” หมายถึง การที่ส่วนราชการผู้รายงานได้ดาเนินการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว
โดยผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้งหรือผู้มีอานาจหน้าที่ ได้สั่งยุติเรื่อง สั่งลงโทษ สั่งลดโทษ หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น
ที่มีอานาจหน้าที่ เพื่อดาเนินการต่อไป
“ผู้มีอานาจบรรจุ แ ต่ งตั้ ง ” หมายถึ ง ผู้ บังคั บบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (ปลัดกระทรวง อธิบดี/เลขาธิการ/ผู้อานวยการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่าระดับกรม)
๒. การรายงานข้อร้องเรียนการทุจริต หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูล และการติดตามสถานการณ์ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
หรื อการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงยุติธรรม และเป็นไปตามหนังสื อสั่ งการกระทรวงยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๑๐๙/๗๗๙๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ จึงขอวางแนวทาง ดังนี้
๑. ขอให้ ส่ วนราชการในสั งกั ดกระทรวงยุ ติ ธรรม รายงานข้ อร้ องเรี ยน ที่ เป็ นการกล่ าวหา
ว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการผู้รายงาน กระทาการทุจริต หรือกระทาการการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเรื่องดังกล่าวได้มีการพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่าเป็นข้อร้องเรียนการทุจริต หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และได้รายงานให้ผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้งทราบแล้ว โดยให้ส่วนราชการรายงานตามแบบ ศปท.ยธ.๕ มายังศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
2. การรายงานตามข้อ 1 เฉพาะข้อร้องเรียนที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการ
ผู้รายงาน กระทาการทุจริต หรือกระทาการการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่านั้น เว้นแต่ในส่วนของสานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้รายงานข้อร้องเรียนการทุจริต หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เป็นการกล่าวหา
ว่ าเจ้ า หน้ าที่ ในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม (ทุ กส่ ว นราชการ) กระท าการทุ จ ริ ต หรื อกระท าการการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบ
3. กรณีเป็ นเรื่ องที่ อยู่ ในระหว่างดาเนิ นการ ขอให้ ระบุชั้นของการดาเนิ นการ และสรุ ปการ
ดาเนินการในชั้นนั้นๆ (พอสังเขป)
4. ข้อร้องเรียน ที่เป็นเรื่องเดิม ในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน ที่ยังอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการ ขอให้ส่ วนราชการดาเนินการข้อร้องเรียนดังกล่ าวให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. กรณีไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องรับใหม่ หรือไม่มีความคืบหน้าของการดาเนินการ ในรอบเดือน
ที่รายงาน ขอให้ส่วนราชการผู้รายงาน รายงานมาว่าไม่มีข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับใหม่ หรือไม่มีความคืบหน้า
ของการดาเนินการในรอบเดือนที่รายงานนั้นๆ
6. กรณี.....

-46. กรณีมีเหตุขัดข้องด้วยประการใด ทาให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใด ไม่สามารถ
รายงานข้ อร้ องเรี ยนการทุ จริ ต หรื อการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ มายั งศู นย์ ปฏิบั ติ การต่ อต้านการทุ จริ ต
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนได้ ขอให้ส่วนราชการผู้รายงานแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทราบ และอนุโลม
ให้ ส่ ง รายงานผ่ า นทาง E-mail (anticorruption.moj@gmail.com) ก่ อ นได้ แต่ ส่ ว นราชการนั้ น ๆ ต้ อ งเร่ ง
ดาเนินการจัดส่งรายงานเป็นหนังสือมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนนั้นๆ
7. ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รายงานข้อร้องเรียนที่ส่วนราชการ ผู้รายงาน
ได้รับเข้ามาดาเนินการ ลงในระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(http;//acc.moj.go.th) โดยเรื่องดังกล่าวได้มีการพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่าเป็นข้อร้องเรียนการทุจริต หรือการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้รายงานให้ผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้งทราบแล้ว และมีคาสั่งให้ดาเนินการ เมื่อมีความ
คืบหน้าของการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นดาเนินการแล้วเสร็จ หรืออยู่ในระหว่างดาเนินการชั้นใด
ให้ส่วนราชการผู้รายงานลงข้อมูล Update สถานะข้อร้องเรียนข้อร้องทุกข์ ในระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ของกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
8. กรณี มี ความประสงค์ ติ ดต่ อประสานงานหรื อขอค าปรึ กษาเพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกั บการรายงาน
ตามแนวทางนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๑. นายมนตร์ รักษ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. นายพิชญา พูนศิริ นิติกร
๓. นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร นักวิชาการยุติธรรม
โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๕๓๘๑
โทรสาร. ๐๒ ๑๔๓ ๗๘๗๘
E-mail : anticorruption.moj@gmail.com

