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ปลูกฝง และสรางการรับรูการตอตาน
การทุจริตในทุกภาคสวน ใหเกิด
จ ิตสำน ึกสาธารณะ ไม ยอมร ับ
 ระบบอุปถัมภ ผลประโยชนทับซอน 

และรับผิดชอบตอสวนรวม   

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภาครัฐอยางจริงจัง   

สรางมาตรการและบูรณาการ
การปองกันการทุจริต

โดยกระบวนการมีสวนรวม
ทุกภาคสวน

พัฒนาระบบการคุมครองพยาน
และผูแจงเบาะแสที่มีมาตรฐาน

และเชื่อถือได  

บูรณาการบริหารจัดการ
คดีทุจริตโดยการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลในระบบดิจิทัลกับ

องคกรตรวจสอบอ่ืน 

เสร ิมสร างและพัฒนา
สมรรถนะผูปฏิบัติงานใหมี

ความเปนมืออาชีพ

พันธกิจ
สำนักงาน ป.ป.ท.

ปลูกจิตสำนึก 
สรางการรับรู 
และสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

ในทุกภาคสวน 

ขับเคลื่อน
การทำงานที่มี
ธรรมาภิบาล
ในหนวยงาน

ภาครัฐ

บูรณาการ
การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
ในการตอตาน

การทุจริต

พ ัฒนาระบบ
งานดานการ
คุมครองพยาน
ผู แจงเบาะแส
และระบบงาน

การขาว

พัฒนาและ
บูรณาการ
กลไกการ

ตรวจสอบไตสวน
และบังคับใช
กฎหมาย ใหมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองคกรและ
สมรรถนะบุคลากร
เพ่ือมุงสูองคกร
สมรรถนะสูง
สรางการรับรู
สูประชาชน

1 2 3 4 5 6

ยุทธศาสตร

นายกรัฐมนตร� คณะกรรมการ
ป.ป.ท.

เพ่ือใหสามารถขับเคล่ือน
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
บรรลุผลตามเปาหมายในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

จัดทำขอเสนอ
เกี่ยวกับนโยบายมาตรการ
และแผนพัฒนาการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ 

กำกับและตรวจสอบ
เจาหนาที่และหนวยงาน

ของรัฐ

ติดตามและรายงาน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การทุจริตในภาครัฐ

แสวงหาขอมูลและรวบรวม
พยานหลักฐาน รวมทั้งไตสวน
ขอเท็จจริงเพื ่อดำเนินการ
ทางวินัยและคดีกับผูกระทำผิด

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ที่เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริต

ปองกันและปราบปราม
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มาตรา 
58/2 

1
2

3

เม่ือความปรากฏวาหนวยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติ หรือการดำเนินงาน
ท่ีมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี ใหสำนักงานแจงใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐทราบ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขตอไป

ในกรณีตาม (1) หากสำนักงานเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหสำนักงานแจง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีตอไป

ไมเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ

เปนเหตุใหเกิดความ
เดือดรอนแกผูใชบริการ
หรือประชาชน ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. กำหนด

เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกทาง
ราชการอยางรายแรง

เม่ือไดรับแจงตามวรรคหน่ึง หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ี
ตองสั่งการใหมีการตรวจสอบและดำเนินการ แลวแจงผล
การดำเนินการใหสำนักงานทราบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจง หากจะตองดำเนินการปรับปรุงแกไข ตองกำหนด
ระยะเวลาที่จะดำเนินการแลวเสร็จใหสำนักงานทราบดวย 
ในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐไมดำเนินการปรับปรุงแกไข
ภายในกำหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสำนักงาน
รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือพิจารณาดำเนินการตาม
มาตรา 17 (1) หรือ (2) ตอไป 

ท้ังน้ี หากกรณีใดมีลักษณะสอไปในทางทุจริตในภาครัฐ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงาน
ใหคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีตอไป 

แบบรองเรียน 
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ว�ธีการ

การรองเรียนตอสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได
ถาผูรองเรียนไมประสงคจะใหเปดเผยตัวก็ยอมทำได เพราะพนักงานหรือเจาหนาท่ี ป.ป.ท. 
จะตองปกปดไวเปนความลับ
ผูรองเรียน ผูใหถอยคำหรือผูใหขอมูลแกเจาหนาท่ีหรือพนักงาน ป.ป.ท. มีสิทธิท่ีจะไดรับ
การคุมครอง 

เปนเร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแสกรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ
อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชบริการหรือประชาชน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เจาหนาที่หรือหนวยงานรัฐไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ม.58/2)

หนังสือรองเรียน ตองระบุช่ือ-นามสกุล ตำแหนง สังกัด/หนวยงาน พรอมขอเท็จจริง
หรือพฤติการณตามสมควรของผูถูกรองเรียน

หนังสือรองเรียน ตองระบุช่ือ-นามสกุล และท่ีอยูของผูรองเรียนมาโดยชัดเจน 
หากผูรองเรียนประสงคใหสำนักงาน ป.ป.ท. ปกปดช่ือ-สกุล และท่ีอยู โปรดระบุใหชัดเจน

กรณีมอบอำนาจใหบุคคลอื่นดำเนินการรองเรียนแทน ตองมีหนังสือมอบอำนาจ
ลงลายมือชื่อผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ พรอมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของ
ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจซ่ึงรับรองสำเนามาดวย

หลักเกณฑ ว�ธีการ และเง�่อนไข
ในการยื่นคำขอ
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หนังสือรองเรียน (โปรดระบุช่ือ-สกุล 
ตำแหนง สังกัดของเจาหนาท่ีรัฐ และ
พฤติการณโดยละเอียด)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูรองเรียน/
กลาวหา พรอมรับรองสำเนา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบและ
  รับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนา

• ¾ÂÒ¹àÍ¡ÊÒÃ
• ¾ÂÒ¹ÇÑµ¶Ø

ลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน หรือ
แจงเบาะแสจากประชาชนหรือ
หนวยงานของรัฐ

กองบริหารคดี (ศูนยรับเร่ือง
รองเรียน)/ปปท. เขต 1-9

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบ

พนักงาน ป.ป.ท.
เจาหนาท่ี ป.ป.ท.
ปปท. เขต 1-9

ศูนยรับเร่ือง
รองเรียน/
ปปท. เขต

พนักงาน ป.ป.ท.
เจาหนาท่ี ป.ป.ท.
ปปท. เขต 1-9

ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/
ปปท. เขต

ตรวจพิจารณากลั่นกรอง
สรุปความเห็นเพ่ือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดำเนินการ

ผูอำนวยการศูนยรับเร่ืองรองเรียน/ 
ผอ.กองบริหารคดี
ผอ.ปปท. เขต 1-9

หัวหนาสวนราชการหรือผู ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ, 
มอบหมายเจาหนาที ่ร ับผิดชอบ
ดำเนินการ
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รับมอบหมายมีขอสั ่งการแลว
สงหนังสือรองเรียน และเอกสารหลักฐาน
ไปยังสำนักที ่ร ับผิดชอบตามขอสั ่งการ
จัดทำหนังสือแจงผูรองเรียนเพ่ือทราบสถานะ
ของ เรื่อง (กรณีหนังสือรองเรียน ระบุชื่อ 
ที่อยูชัดเจน)
บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูลของ
สำนักงาน ป.ป.ท.

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

6
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5

8

6

9

แตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง (ม.32) 
หรือใหเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
พนักงาน ป.ป.ท. ไตสวนขอเท็จจริงเบ้ืองตน (ม.23/2)

ทำการไตสวน
ขอเท็จจริง

เสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
วินิจฉัย

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ช้ีมูล

ติดตามผล

จัดทำสำนวนและมีความเห็น (ม.39)

ดำเนินการเพ่ิมเติม

มีมูล ไมมีมูล

• ÇÔ¹ÑÂ (Ê‹§µŒ¹ÊÑ§¡Ñ́ )
• ÍÒÞÒ (Ê‹§ÍÑÂ¡ÒÃ)

• ตนสังกัด
• อัยการ
• ศาล

7

รับเรื่องรองเรียนจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

เสนอ เลขาธิการกรรมการ ป.ป.ท.
พิจารณารับ-ไมรับเร่ือง 
(ม.29)

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พิจารณารับ-ไมรับเร่ือง 
(ม.25, 26, 27)

1

3

4

ตรวจสอบขอเท็จจริง
เบ้ืองตน (ม.23/1)

สำนัก/กอง/กลุม/คณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน ไดแก
• บันทึกถอยคำผูกลาวหาหรือบุคคลท่ีผูกลาวหา
  กลาวอาง
• ขอเอกสารจากหนวยงาน/บุคคล
• ขอทราบขอเท็จจริงจากหนวยงาน
• อื่นๆ เชน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การวิเคราะหเร่ือง 4 ประเด็น 
• สถานะผูถูกกลาวหา
• อำนาจหนาท่ี
• การกระทำความผิด
• ความเสียหาย

2

คณะอนุกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองเบ้ืองตน

เร่ืองรองเรียนกลาวหา

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มีความเห็นรับ/ไมรับ

• ÃÑºàÃ×èÍ§
• ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
  ตาม (4)

• äÁ‹ÃÑºàÃ×èÍ§
• ÃÒÂ§Ò¹ 
  คณะกรรมการ 
  ป.ป.ท.

ดำเนินการตาม (5)

รับเร่ืองไมรับเร่ือง

• Ê‹§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ».».ª.
• ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
  ของผูถูกรอง
• µ¡ä»

8



5

8

6

9

แตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง (ม.32) 
หรือใหเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
พนักงาน ป.ป.ท. ไตสวนขอเท็จจริงเบ้ืองตน (ม.23/2)

ทำการไตสวน
ขอเท็จจริง

เสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
วินิจฉัย

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ช้ีมูล

ติดตามผล

จัดทำสำนวนและมีความเห็น (ม.39)

ดำเนินการเพ่ิมเติม

มีมูล ไมมีมูล

• ÇÔ¹ÑÂ (Ê‹§µŒ¹ÊÑ§¡Ñ́ )
• ÍÒÞÒ (Ê‹§ÍÑÂ¡ÒÃ)

• ตนสังกัด
• อัยการ
• ศาล

7

รับเรื่องรองเรียนจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

เสนอ เลขาธิการกรรมการ ป.ป.ท.
พิจารณารับ-ไมรับเร่ือง 
(ม.29)

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พิจารณารับ-ไมรับเร่ือง 
(ม.25, 26, 27)

1

3

4

ตรวจสอบขอเท็จจริง
เบ้ืองตน (ม.23/1)

สำนัก/กอง/กลุม/คณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน ไดแก
• บันทึกถอยคำผูกลาวหาหรือบุคคลท่ีผูกลาวหา
  กลาวอาง
• ขอเอกสารจากหนวยงาน/บุคคล
• ขอทราบขอเท็จจริงจากหนวยงาน
• อื่นๆ เชน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การวิเคราะหเร่ือง 4 ประเด็น 
• สถานะผูถูกกลาวหา
• อำนาจหนาท่ี
• การกระทำความผิด
• ความเสียหาย

2

คณะอนุกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองเบ้ืองตน

เร่ืองรองเรียนกลาวหา

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มีความเห็นรับ/ไมรับ

• ÃÑºàÃ×èÍ§
• ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
  ตาม (4)

• äÁ‹ÃÑºàÃ×èÍ§
• ÃÒÂ§Ò¹ 
  คณะกรรมการ 
  ป.ป.ท.

ดำเนินการตาม (5)

รับเร่ืองไมรับเร่ือง

• Ê‹§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ».».ª.
• ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
  ของผูถูกรอง
• µ¡ä»

9



หนวยงานภาครัฐแกไขปญหา
ความเดือดรอนแลวแจง ป.ป.ท.

ภายใน 30 วัน

หนวยงานของรัฐดำเนินการ
ตามอำนาจหนาท่ี (ใชมาตรการ

ทางบริหาร/ปกครอง/วินัย/อาญา)

กรณีหัวหนาสวนราชการ
แกปญหาแลว/ไมพบ
การกระทำผิด : ส่ังยุติเร่ือง

กรณีพบมูลความผิดอาญา 
- สง ป.ป.ช./ป.ป.ท. 
   ดำเนินการตามกฎหมาย

(ป.ป.ท.) 
กำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ

กรณีหัวหนาสวนราชการ 
ละเลย ละเวน ป.ป.ท. 
ตรวจสอบซ้ำและทำความเห็น
เสนอ ครม./คตช.

(ป.ป.ท.)

ปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

รับเร่ือง/สงตอหนวยงาน
เจาของเร่ืองดำเนินการ/

ตรวจสอบติดตาม/
รายงานผล

ภาคประสังคม
(การแจงขอมูลขาวสาร)

ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

ภาคีเครือขาย 
(เฝาระวังการทุจริต)

หมายเหตุ

ครม. 
ศอตช. 
ศปท.
ป.ป.ท.
ป.ป.ช. 

: คณะรัฐมนตรี
: ศูนยอำนวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ
: ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
: สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
: สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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ประสาน สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานรายงานผลตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ

หนวยงานในสังกัดและกำกับ กรมในสังกัด มท.

รัฐวิสาหกิจ

กทม.

- กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
- สำนักงานสงเสริมการปกครอง
   ทองถ่ินจังหวัด
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา)

- จังหวัด
- ศปท. จังหวัด สำนักงานจังหวัด
- ราชการสวนภูมิภาค 
  (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมูบาน)

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
และหนวยงานอ่ืนในกำกับ / สังกัด

ศปท.

ศปท. ระดับกระทรวง /  
หน�วยข�น้ตรง

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

• à»š¹¡Åä¡» Ô̄ºÑµÔã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ 
  แนวทางดำเนินงานในการปองกันและ
  ตอตานการทุจริต
• Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
• à½‡ÒÃÐÇÑ§ µỐ µÒÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
  แทนหัวหนาสวนราชการ
• §Ò¹Í×è¹æ µÒÁ·Õèä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂ (àª‹¹ ITA 
  ติดตามการดำเนินงานวินัยอาญา หรือ
  ติดตามเร่ืองรองเรียน ประเมินความเส่ียง
  ทุจริตฯ

*มท.มีขอส่ังการเปนการภายในใหต้ัง ศปท. 
 ในกรม รัฐวิสาหกิจ กทม. และจังหวัด
*ศปท. จังหวัดเปนสวนหน่ึงของสำนักงานจังหวัด

ภารกิจงานหลักของ ศปท.

กลไกการปฏิบัติ3
ประเทศไทยปลอดการทุจริต
คา CPI อยูใน 20 ลำดับแรก

กลไกของฝายบริหาร, ฝายเลขา, 
ศอตช., และฝายเลขา อนุกรรมการขับเคล่ือน

การดำเนินงานของ ศปท.

เป�าหมาย

ยุทธศาสตร�ชาติ

สำนักงาน ป.ป.ท. หน�วยงานอ่ืนสำนักงาน ก.พ. / กพร.

แผนปฏิรูปประเทศ
ขอส่ังการ / มติ / แนวนโยบาย
นายกรัฐมนตรี / ครม.
ศอตช.

กลไกกำหนดนโยบาย
แนวทางดำเนินงาน1

กลไกประสานนำนโยบาย / 
แนวทางไปสู�การปฏิบัติ2

หมายเหตุ
ครม. 
ศอตช. 
ศปท. 
มท. 
กทม. 
CPI 

ITA 

: คณะรัฐมนตรี
: ศูนยอำนวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ
: ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
: กระทรวงมหาดไทย
: กรุงเทพมหานคร
: คาดัชนีช้ีวัดการรับรูการทุจริต 
 (Corruption Perceptions Index : CPI)
: การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
  ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
  (Integrity and Transparency 
  Assessment: ITA)
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เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.

คณะกรรมการ ป.ป.ท.

ไมอนุมัติวิธีการ ผูรองเรียน/พยาน 
มีสิทธิอุทธรณคำสั่งของเลขาธิการฯ 
ภายใน 30 วัน

ไมอนุมัติวิธีการ ตามคำสั่งของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหถือเปน
ที่สุด
กระทรวงยุติธรรมหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

กรณีมีเหตุใหมีการคุมครองตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา

อนุมัติวิธีการ (เบื้องตน)
       • ¨Ñ´ªØ´¤ØŒÁ¤ÃÍ§
       • ¨Ñ´ãËŒÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
       • »¡»�´¢ŒÍÁÙÅºØ¤¤Å
       • ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍ×è¹æ µÒÁ
         สมควร

ใหมีการคุมครองเบื้องตน คราวละไมเกิน
 3 เดือน รวมแลวไมเกิน 6 เดือน

• àÁ×èÍ¾ÂÒ¹ÃŒÍ§¢ÍãËŒÂØµÔ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
• เม่ือกำหนดระยะเวลาในการคุมครองพยาน
  ส้ินสุดลง
• เม่ือพยานไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
  วาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา
• เม่ือเลขาธิการฯ มีคำส่ังใหยุติการคุมครอง
  ตามเหตุขอ 19 แหงระเบียบคณะกรรมการ
  ป.ป.ท. วาดวยการคุมครองฯ พ.ศ. 2554

เหตุสิ้นสุดการคุมครอง

ผูท่ีรองเรียน หรือผูแจงขอมูลเบาะแส
เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ อาจไดรับ
รางวัลตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส/
พยาน/ผูถูกรองเรียน

ย่ืนคำรองตอ
เจาพนักงาน/

ผูอำนวยการฯ 
ของสำนักงาน 
ป.ป.ท. ท่ีรับเร่ือง

เปนบุคคลที่สามารถใหขอเท็จจริง
เบาะแสหรือขอมูลอันเปนประโยชน
ตอการปองกันและปราบปราม
การทุจริต หรือผูถูกรองเรียน
ที่ไดรับการกันไวเปนพยาน

สาระสำคัญของคำรอง
• ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¾ÂÒ¹
• ¾ÄµÔ¡ÒÃ³�·ÕèáÊ´§¶Ö§
  ความไมปลอดภัย
• ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ
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รวมมือ รวมมือ 

เครือขายประชาชน

ปญหาการทุจริต
ในพ้ืนท่ี

หนวยงานภาครัฐ

จัดต้ัง

ศูนยประสานงาน
เครือขายภาคประชาสังคม
ในการตอตานการทุจริต
 สำนักงาน ปปท. เขต 1-9 

และกรุงเทพมหานคร

ขับเคล่ือน 

»ÅÙ¡ Ô̈µÊÓ¹Ö¡
สรางและ

ขยายเครือขาย แจงเบาะแส เฝาระวัง รวมตรวจสอบ

“พบเห็นเจาหนาท่ีรัฐประพฤติมิชอบ หรือหนวยงานใดมีวิธีปฏิบัติใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน และอาจมีลักษณะสอไปใน
ทางทุจริตในภาครัฐ สามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือขอคำปรึกษา/ขอเสนอแนะไดท่ี สำนักงาน ปปท. เขตท่ัวประเทศ”

าวยัสงสรวคนัอุตหเีมอืรหน็หเบพอ่ืมเ
ยามหฎกมาติตับิฏปมไฐัรนางยวนหอืรห่ีทานหาจเ

า³ราจพิรากนใกวดะสมาวคยวนำอรากยวดาว
บักวย่ีกเยามหฎกอืรห รากชารงาทงอขตาญุนอ

 น้ันนางยวนหงอข่ีทานหิตับิฏปราก
งัยปไสแะาบเอืรหลูมอขงจแถรามาส

 .ท.ป.ป นางกันำส
ีทนัทดไน้ันนางยวนหอืรห่ีทานหาจเบัก

ยามหฎกมาตรากนินเำดอ่พืเ

”ติรจุทรากนาตอตลาบิภามรรธมิรสเงสกินิลค“
)9-1 ตขเ .ทปป ะลแงาลกนวส .ท.ป.ป นางกันำส(
ำนะนแอืลหเยวช าษกÖรปำคหใ นยีรเงอรงอ่ืรเบัร 

นักงอปรากนใฐัร่ีทานหาจเบักหใาหญปขไกแ 
น้Öขดิกเ่ีทฐัรคาภนใติรจุทรากาหญปง้ัยบัยบังะร 

นตงอขรกคงอนใยาภอืรหงอเนตบัก 
งÖถาขเหใ ฐัรคาภนใลาบิภามรรธมิรสเงส 

มคงัสาชะรปคาภะลแฐัร่ีทานหาจเ 
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0 2502 6670-80 

0 2502 6132 

www.pacc.go.th

Pacc.go.th

สายด�วน 1206 

ศูนย�รับเร�่องร�องเร�ยนสำหรับนักลงทุนชาวต�างชาติ
รับเร่ืองราวรองทุกขจากนักลงทุนชาวตางชาติ กรณีท่ีไดรับความไมเปนธรรม
จากเจาหนาที ่รัฐ หรือถูกเรียกรับผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
E-mail :  Fad.pacc@gmail.com 

 

 
 

 

  

หนังสือรองเรียน
กรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน

แกผูใชบริการหรือประชาชนตามมาตรา 58/2 (2)
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เชื้อชาติ.........................................................................................สัญชาติ.....................................................................................................ศาสนา.............................................................................
อาชีพ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่....................................................................................หมูที่........................................................ซอย..................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................................................................................เขต/อำเภอ.....................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได....................................................................
          ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................................................................หมูที่.........................................................ซอย....................................................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................................................................................เขต/อำเภอ.....................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได....................................................................
(ชื่อและที่อยูของผูใชบริการหรือประชาชน)

          ขอรองเรียน (ชื่อหนวยงานของรัฐที่มีวิธีปฏิบัติหรือดำเนินงานเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน)..............................................................................................................
...................................................................................................ขาพเจา ไดแจงตอหนวยงานของรัฐนั้นแลวเมื่อวันที่...............................................................................................................
และไมไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนขาพเจาผูไดรับความเดือดรอนจึงแจงตอสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                                     ลงชื่อผูรองเรียน............................................................................................................
                                     ลงชื่อผูบันทึก..................................................................................................................
                                     ตำแหนง.............................................................................................................................
          
          เรื่องที่ไดรับความเดือดรอน พฤติการณที่กอใหเกิดความเดือดรอน โดยมีพฤติการณแหงการกระทำ รวมทั้งวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้.............
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          พยานหลักฐานที่ประกอบการ รองเรียน......................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรื่อง  รองเรียนกรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชบริการหรือประชาชน
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

          จึงขอใหสำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการตามมาตรา 58/2 (2)
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูรองเรียน
 (                                                    )
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูบันทึก
 (                                                    )
           พนักงาน ป.ป.ท./ เจาหนาที่ ป.ป.ท

หมายเหตุ  1. ผูกลาวหา/ผูรองเรียน จะลงชื่อหรือไมก็ได แตตองระบุพฤติการณแหงการกระทำผิดของเจาหนาที่รัฐใหชัดเจน
            2. หากประสงคใหสำนักงาน ป.ป.ท. ปกปดชื่อ-สกุล และที่อยู โปรดระบุใหชัดเจน

18



0 2502 6670-80 

0 2502 6132 

www.pacc.go.th

Pacc.go.th

สายด�วน 1206 

ศูนย�รับเร�่องร�องเร�ยนสำหรับนักลงทุนชาวต�างชาติ
รับเร่ืองราวรองทุกขจากนักลงทุนชาวตางชาติ กรณีท่ีไดรับความไมเปนธรรม
จากเจาหนาที ่รัฐ หรือถูกเรียกรับผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
E-mail :  Fad.pacc@gmail.com 

 

 
 

 

  

หนังสือรองเรียน
กรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน

แกผูใชบริการหรือประชาชนตามมาตรา 58/2 (2)

เขียนที่.......................................................................................

วันที่................เดือน..................................พ.ศ.......................

          ขาพเจา...................................................................................................................................................................................................................................อายุ.......................................ป
เชื้อชาติ.........................................................................................สัญชาติ.....................................................................................................ศาสนา.............................................................................
อาชีพ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่....................................................................................หมูที่........................................................ซอย..................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................................................................................เขต/อำเภอ.....................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได....................................................................
          ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................................................................หมูที่.........................................................ซอย....................................................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................................................................................เขต/อำเภอ.....................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได....................................................................
(ชื่อและที่อยูของผูใชบริการหรือประชาชน)

          ขอรองเรียน (ชื่อหนวยงานของรัฐที่มีวิธีปฏิบัติหรือดำเนินงานเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน)..............................................................................................................
...................................................................................................ขาพเจา ไดแจงตอหนวยงานของรัฐนั้นแลวเมื่อวันที่...............................................................................................................
และไมไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนขาพเจาผูไดรับความเดือดรอนจึงแจงตอสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                                     ลงชื่อผูรองเรียน............................................................................................................
                                     ลงชื่อผูบันทึก..................................................................................................................
                                     ตำแหนง.............................................................................................................................
          
          เรื่องที่ไดรับความเดือดรอน พฤติการณที่กอใหเกิดความเดือดรอน โดยมีพฤติการณแหงการกระทำ รวมทั้งวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้.............
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          พยานหลักฐานที่ประกอบการ รองเรียน......................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรื่อง  รองเรียนกรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชบริการหรือประชาชน
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

          จึงขอใหสำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการตามมาตรา 58/2 (2)
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูรองเรียน
 (                                                    )
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูบันทึก
 (                                                    )
           พนักงาน ป.ป.ท./ เจาหนาที่ ป.ป.ท
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ชลบุรี
99/88 หมูท่ี 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

038 004 537-8  033 138 384

ปปท. เขต

นครราชสีมา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 118 หมูท่ี 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

044 465 054, 044 465 383 044 465 053

ปปท. เขต

ขอนแกน

อาคารปร๊ินซ ออฟฟตเพล็กค เลขท่ี 4/33 ถนนหนาเมือง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

043 239 092-3  043 239 094

ปปท. เขต

เชียงใหม
อาคารแอรพอรต บิสซิเนสพารค เลขท่ี 92/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

053 904 721-4   053 904 724

ปปท. เขต

สุราษฎรธานี
เลขท่ี 91/1 หมู 1 อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร ช้ัน 2 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000

077 206 185-6      077 206 184

ปปท. เขต

 
 

 

  

 
 

 

  

เชียงใหม ลำปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา นาน ลำพูน แพร 

ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร มุกดาหาร มหาสารคาม 
รอยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ บึงกาฬ นครพนม  

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร 

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบ่ี พังงา ภูเก็ต 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

  

พิษณุโลก

เลขท่ี 723/13-17 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055 304 117   055 304 118

นครปฐม

เลขท่ี 445/2 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000

034 272 338-40    034 272 340

พระนครศรีอยุธยา

22/25 ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000      

035 323 365-9 035 323 730

ปปท. เขต

ปปท. เขต

ปปท. เขต

สงขลา
อาคารพาณิชย เลขท่ี 116 หมูท่ี 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110

074 552 027-8       074 552 029

ปปท. เขต

สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง สระบุรี 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชัยนาท

พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก กำแพงเพชร 
พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี   
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8
เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.157 อายุความ 15 ป

9
เปนเจาพนักงานมีหนาท่ีซ้ือ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย 
แตเบียดบังทรัพยเปนของตนหรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต 
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.147 อายุความ 20 ป

10
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสาร กรอกขอความ
ลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการ
ปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที ่ตนม ีหน าท ี ่  
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.161 อายุความ 15 ป

11
เปนเจาพนักงานใชอำนาจในตำแหนง เพื่อใหบุคคลใด
ใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนหรือผูอื ่น
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.148 อายุความ 20 ป

12
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสาร รับเอกสาร
หรือกรอกขอความลงในเอกสาร กระทำการ

รับรองหลักฐานวาไดมีการแจง
ซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง มีความผิดตาม 

ป.อาญา ม.162 (2) อายุความ 10 ป 

14 15
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือ
กรอกขอความลงในเอกสาร กระทำการละเวนไมจดขอความ
ซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความ
เชนวาน้ัน มีความผิดตาม ป.อาญา ม.162 (3) อายุ 10 ป

เปนเจาพนักงานมีหนาท่ีทำเอกสาร รับเอกสาร หรือ
กรอกขอความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเปนหลักฐาน
วาตนไดกระทำการอยางใดข้ึน หรือวาการอยางใดไดกระทำ

ตอหนาตนอันเปนความเท็จ มีความผิดตาม 
ป.อาญา ม.162 (1) อายุความ 10 ป

13
เปนเจาพนักงานฯ เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือกระทำการ

หรือมิกระทำการอยางใดในตำแหนง มีความผิดตาม
ป.อาญา ม.149 อายุความ 20 ป

1 1
เปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย
แตใชอำนาจในตำแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรัฐ 
เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพย มีความผิดตาม
ป.อาญา ม.151 อายุความ 20 ป

2
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสารรับรองเปนหลักฐาน
ซ่ึงขอเท็จจริงอันเอกสารน้ันมุงพิสูจนความจริงอันเปนเท็จ
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.162 (4) อายุความ 10 ป

3
ป.อาญา มาตรา 162 

เจาพนักงานทำเอกสารเท็จ อายุความ 10 ป

เปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการ หรือดูแลกิจการ
แตมีสวนไดเสียเพื่อประโยชนแกตนหรือผูอ่ืน

เนื่องดวยกิจการนั้น มีความผิดตาม 
ป.อาญา ม.152  อายุความ 15 ป 

4 5
ป.อาญา มาตรา 200 

เจาพนักงานมีความผิดตอตำแหนงหนาท่ี
ในการยุติธรรม อายุความ 10 ป

เปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย แตจายทรัพยนั้น
เกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่น
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.153 อายุความ 15 ป

6 7
ป.อาญา มาตรา 204 

เจาพนักงานทำใหผูถูกคุมขังหลุดพนจากการคุมขัง 
อายุความ 10 ป

22



8
เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.157 อายุความ 15 ป

9
เปนเจาพนักงานมีหนาท่ีซ้ือ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย 
แตเบียดบังทรัพยเปนของตนหรือเปนของผูอ่ืนโดยทุจริต 
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.147 อายุความ 20 ป

10
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสาร กรอกขอความ
ลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการ
ปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที ่ตนม ีหน าท ี ่  
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.161 อายุความ 15 ป

11
เปนเจาพนักงานใชอำนาจในตำแหนง เพื่อใหบุคคลใด
ใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนหรือผูอื ่น
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.148 อายุความ 20 ป

12
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสาร รับเอกสาร
หรือกรอกขอความลงในเอกสาร กระทำการ

รับรองหลักฐานวาไดมีการแจง
ซึ่งขอความอันมิไดมีการแจง มีความผิดตาม 

ป.อาญา ม.162 (2) อายุความ 10 ป 

14 15
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือ
กรอกขอความลงในเอกสาร กระทำการละเวนไมจดขอความ
ซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความ
เชนวาน้ัน มีความผิดตาม ป.อาญา ม.162 (3) อายุ 10 ป

เปนเจาพนักงานมีหนาท่ีทำเอกสาร รับเอกสาร หรือ
กรอกขอความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเปนหลักฐาน
วาตนไดกระทำการอยางใดข้ึน หรือวาการอยางใดไดกระทำ

ตอหนาตนอันเปนความเท็จ มีความผิดตาม 
ป.อาญา ม.162 (1) อายุความ 10 ป

13
เปนเจาพนักงานฯ เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือกระทำการ

หรือมิกระทำการอยางใดในตำแหนง มีความผิดตาม
ป.อาญา ม.149 อายุความ 20 ป

1 1
เปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย
แตใชอำนาจในตำแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรัฐ 
เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพย มีความผิดตาม
ป.อาญา ม.151 อายุความ 20 ป

2
เปนเจาพนักงานมีหนาที่ทำเอกสารรับรองเปนหลักฐาน
ซ่ึงขอเท็จจริงอันเอกสารน้ันมุงพิสูจนความจริงอันเปนเท็จ
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.162 (4) อายุความ 10 ป

3
ป.อาญา มาตรา 162 

เจาพนักงานทำเอกสารเท็จ อายุความ 10 ป

เปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการ หรือดูแลกิจการ
แตมีสวนไดเสียเพื่อประโยชนแกตนหรือผูอ่ืน

เนื่องดวยกิจการนั้น มีความผิดตาม 
ป.อาญา ม.152  อายุความ 15 ป 

4 5
ป.อาญา มาตรา 200 

เจาพนักงานมีความผิดตอตำแหนงหนาท่ี
ในการยุติธรรม อายุความ 10 ป

เปนเจาพนักงาน มีหนาที่จายทรัพย แตจายทรัพยนั้น
เกินกวาที่ควรจายเพื่อประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอื่น
มีความผิดตาม ป.อาญา ม.153 อายุความ 15 ป

6 7
ป.อาญา มาตรา 204 

เจาพนักงานทำใหผูถูกคุมขังหลุดพนจากการคุมขัง 
อายุความ 10 ป

23



4.0
ทุจริต
ในยุค

การ



มีรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ออกไปในแต่ละกรณี

กระท�ำเฉพำะบคุคล
กระท�ำเป็นเครอืข่ำย
แบ่งหน้ำทีกั่นท�ำ


