
 
 

 
    

ประกาศส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

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

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิ ชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภาก าหนดมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต นั้น 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือให้
บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาใช้เปนนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน 
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และ 
ให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ในระหว่างนี้ 
ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบเปนนระยะ
ตามความเหมาะสม 

๒. กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเปนนกรณีที่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน  แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงข้ันชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่งอ่ืน
เปนนการชั่วคราว เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว 
และในกรณีที่เปนนเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอมีการย้าย
หรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเปนนกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี และด าเนินการ
ตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ
แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ 

/ พฤษภาคม... 



๒ 
 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราวลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แล้วแต่กรณี   

๓. ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภาด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ
ความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทัง้นี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเปนนและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณา
ด าเนินคดโีดยทันท ี 

๔. กระบวนการพิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยให้เปนนไป
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณา
จัดล าดับตามความส าคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน  

๕. ในกรณีที่เปนนการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเปนนความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
ด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย  

๖. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ท าให้การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มี
ประสิทธิภาพซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเปนนกรณีที่
ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น ตามข้อ ๒.  

๗. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘. ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีการ
ด าเนินการที่เปนนผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย  

๙. สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
๙.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่ 

http://www.royin.go.th/wpcontent/uploads/2015/03/3.แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน.pdf 
๙.๒ ตู้รับความคิดเห็น ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ หน้าห้องสมุด ชั้น ๑ ส านักงาน 

ราชบัณฑิตยสภา 
๙.๓ ส่งจดหมายมาที ่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

สนามเสือป่า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
    ๙.๔ หมายเลขโทรศัพท ์: ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๒๑, ๒๐๒๒, ๒๐๒๕  
    ๙.๕ โทรสาร : ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐, ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๑ 
    ๙.๖ อีเมลส านักงานราชบัณฑิตยสภา ripub@royin.mail.go.th 
    ๙.๗ เฟซบุ๊กส านักงานราชบัณฑิตยสภา “ราชบัณฑิตยสภา” 

๙.๘ ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี, ศูนย์ด ารงธรรม ๑๕๖๗ กระทรวงมหาดไทย 

/ ๑๐. ... 





๔ 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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ส านักงานราชบัณฑิตยสภา รับเร่ืองร้องเรียนกล่าวหา 
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน 
ชัดเจนว่ามีการกระท าความผิด 

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน 
ไม่ชัดเจนว่ามีการกระท าความผิด 

วันที่ ๑ การด าเนินการ 
๑. ภายใน ๗ วันนับแต่รับเรื่อง 
ใหส้ านักงานราชบัณฑิตยสภา 
เริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
หากเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานชัดเจนให้พิจารณา
ด าเนินการทางวินัย อาญา ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๗ วัน  
๒. เมื่อครบก าหนด ๗ วันนับแต่วนัท่ี
รับเรื่อง ให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
รายงานเลขาธิการราชบัณฑติยสภา
และรัฐมนตรเีจ้าสังกัด 
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พิจารณาด าเนินการทางวินัย/
อาญา/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๗ วัน 

ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
และพิจารณาด าเนินการทางวินัย/อาญา/

กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ 

การด าเนินการ 
๑. ภายใน ๓๐ วันนับแต่ครบก าหนด
ระยะเวลา ๗ วัน ใหส้ านักงาน 
ราชบัณฑติยสภาตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นให้แล้วเสร็จ และพิจารณา
ด าเนินการทางวินัย/อาญาให้แล้วเสร็จ  
หมายถึง การเริ่มด าเนินกระบวนการ
ทางวินัยหรืออาญา เช่น ด าเนินการ
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัย หรือส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. เป็นตน้ 
๒. ให้รายงานความคืบหน้าต่อ
เลขาธิการราชบัณฑติยสภาหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบเป็นระยะ 
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ด าเนินกระบวนการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายของ 

แต่ละหน่วยงาน ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด กร
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ให้ ศปท. รายงานผลด าเนินการตามรปูแบบรายงาน 
มายังส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

ร้องเรียนด้วยตัวเอง ตู้รับความคิดเห็น 
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
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