
คณะกรรมการตอตานการทจุรติแหงชาติ

คณะกรรมการอาํนวยการตอตานการทุจรติแหงชาติ

สวนราชการ

กรม / หนวยงานในสังกัด / รัฐวิสาหกิจ / องคการมหาชน

สํานักงาน ป.ป.ท.

ศูนยปฏบิตักิารตอตานการทุจรติ

รวบรวมรายงานเสนอตอ

รวบรวมรายงานเสนอตอ

รายงานผลดําเนินการ 
กรณี บุคลากรในสังกัดกระทําทุจริต
ประพฤติมิชอบ ตามแบบรายงาน
ของ สํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 
10 ของทุกเดือน

การรายงานผลดําเนินการ กรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ



กรม / หนวยงานในสังกัด / รัฐวิสาหกิจ / องคการมหาชน

ศูนยปฏบิตักิารตอตานการทุจรติ

สํานักงาน ป.ป.ท.

คตช. / ศอตช.

 หนวยงานอื่นใด

 - ศูนยดํารงธรรม 

PMOC  ฯลฯ

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
(ทบ.)

คสช. / รัฐบาล

รองเรียนกลาวหา 

รวบรวมผลดําเนินการ รวมถึงกรณี
หนวยงานตรวจพบการกระทําผิด

รายงานผลดําเนินการ

รายงานผลดําเนินการ
ตามแบบภายในเวลา

แจงเรื่องใหดําเนินมาตรการ
วินัย ปกครอง อาญา 
มติ ครม. ลว 27 มี.ค. 61

ประสานสงตอเรื่อง

รองเรียนกลาวหา

หนวยงานตนสังกัด

ติดตามผล
การดําเนินการ

รองเรียนกลาวหา

รองเรียนกลาวหา

ประสานสงตอเรื่อง

ประสานสงตอเรื่อง

ประสานสงตอเรื่อง

การรายงานผลดําเนินการ กรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําทุจริตประพฤติมิชอบ



การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561



การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561



หนวยงานตนสังกัด รับเรื่องรองเรียนกลาวหา
เจาหนาที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบ

ขอเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานชัดเจนวามี

การกระทําผิด

ขอเท็จจริงหรือ
พยานหลักฐานไมชัดเจนวา

มีการกระทําผิด

การตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน

พิจารณาดําเนินการทางวินัย/
อาญา/กฎหมายที่เกี่ยวของ 

ใหเสร็จภายใน 7 วัน

ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนให
แลวเสร็จและ พิจารณาดําเนินการ

ทางวินัย /อาญา/กฎหมายที่
เกี่ยวของ ใหแลวเสร็จ

ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเบื้องตน

7 วันนับแตวันที่หนวยงานรับเรื่อง

การดําเนินการ
  1. ภายใน 7 วันนับแตรับเรื่องใหหนวยงานเริ่ม
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน หากเปนกรณีท่ีมี
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานชัดเจนใหพิจารณา
ดําเนินการทางวินัย อาญา ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 7 วัน
  2. เมื่อครบกําหนด 7 วันนับแตวันที่รับเรื่องให
หนวยงานรายงานหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรี
เจาสังกัด

การดําเนินการ
  1. ภายใน 30 วันนับแตครบกําหนดระยะเวลา 7 
วัน ใหหนวยงานตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนใหเสร็จ 
และพิจารณาดําเนินการทางวินัย อาญา ใหแลวเสร็จ 
หมายถึง การเริ่มดําเนินกระบวนการทางวินัย หรือ
อาญา เชน ดําเนินการเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย หรือสงเรื่องให ป.ป.ช. เปนตน
  2. ใหรายงานความคืบหนาตอหัวหนาสวนราชการ
หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อทราบเปนระยะ

   30 วันนับแตครบกําหนดระยะเวลา 7 วันวันที่ 1 วันที่ 37 วันที่ 7

ดําเนินกระบวนการทางวินัย อาญา 
ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ตามกฎหมายของแตละหนวยงาน 
ภายในกรอบระยะเวลากําหนด

ศปท. รายงานผลดําเนินการ
มายังสํานักงาน ป.ป.ท. 

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

กระบวนการทางวินัย/อาญา /กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขั้นตอนดาํเนนิงานตามมตคิณะรฐัมนตรีวันที ่27 มีนาคม 2561



ยุติเรื่อง

ทําการตรวจสอบขอเท็จจริง

สวนราชการตนสังกัด
รับเรื่องรองเรียนกลาวหา

ดําเนินการทางวินยั

7 วัน

ยุติเรื่อง ดําเนินการทางวินยั

30 วัน

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561



 หลักฐานควรเชื่อวาสรุปความผิดถึงขั้นชี้มูล 
ใหดําเนินการทางวินัยอยางเด็ดขาด โดยเร็ว

 หากเกี่ยวของกับความผิดอาญา ใหสงเรื่องตอ
หนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการโดยเร็ว

สวนราชการตนสังกัด

ตรวจสอบขอเท็จจริง

การดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของตามปกติ 
แตใหเรงดําเนินการใหเสร็จโดยเรว็ พิจารณาจัดความสําคัญ ความสนใจ
ของประชาชนและมูลคาความเสียหาย

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561



1. ประสานติดตามวาจา

 2. มีหนังสือติดตามสอบถาม 

รัฐบาล

สํานักงาน ป.ป.ท.

การติดตามการรายงานผลดําเนินการผานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

  รายงานถูกตอง   
ครบถวน

- ไมรายงาน โดยไมปรากฏเหตุผลอันสมควร
- รายงานไมถูกตอง ครบถวน โดยมีเจตนา  
  ประวิงเวลาหรือสอเจตนาปกปด

คสช.
ศอตช.คตช.

สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ท.

- ไมรายงาน โดยไมปรากฏเหตุผลอันสมควร
- รายงานไมถูกตอง ครบถวน โดยมีเจตนา  
  ประวิงเวลาหรือสอเจตนาปกปด

- ไมรายงาน โดยไมปรากฏเหตุผลอันสมควร
- รายงานไมถูกตอง ครบถวน โดยมีเจตนา  
  ประวิงเวลาหรือสอเจตนาปกปด

  รายงานถูกตอง   
ครบถวน

  รายงานถูกตอง   
ครบถวน

รายงาน ตาม
คําสั่ง คสช.
ท่ี 69/57ฯ 

รวมรวม
รายงาน

รายงาน

รวบรวม
รายงาน

รวบรวม
รายงาน

รวบรวม
รายงาน



1. ประสานติดตามวาจา

 2. มีหนังสือติดสอบถาม 

รัฐบาล

สํานักงาน ป.ป.ท.

การติดตามการดําเนินมาตรการทางวินัย ปกครอง อาญา และมติคณะรัฐมนตรี

  ดําเนินการภายใน
กรอบระยะเวลา

  ไมดําเนินการภายในกรอบระยะเวลาโดยไม  
  ปรากฏเหตุผลอันสมควร มีพฤติการณหรือสอ
  เจตนาประวิงดําเนินการหรือสอเจตนาทุจริต

คสช.
ศอตช.คตช.

สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ท.

รายงาน ตาม
คําสั่ง คสช.
ท่ี 69/57ฯ 

รวมรวม
รายงาน

รายงาน

รวบรวม
รายงาน

รวบรวม
รายงาน

รวบรวม
รายงาน

  ดําเนินการภายใน
กรอบระยะเวลา

  ดําเนินการภายใน
กรอบระยะเวลา

  ไมดําเนินการภายในกรอบระยะเวลาโดยไม  
  ปรากฏเหตุผลอันสมควร มีพฤติการณหรือสอ
  เจตนาประวิงดําเนินการหรือสอเจตนาทุจริต

  ไมดําเนินการภายในกรอบระยะเวลาโดยไม  
  ปรากฏเหตุผลอันสมควร มีพฤติการณหรือสอ
  เจตนาประวิงดําเนินการหรือสอเจตนาทุจริต



สถิติการรายงานผลดําเนินการ กรณีเจาหนาที่รัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ*

สวนราชการ
603 เรื่อง

รัฐวิสาหกิจ
51 เรื่อง

รับรายงานทั้งหมด
657 เรื่อง

 - กอนมติฯ 336 เรื่อง
 - หลังมติฯ 321 เรื่อง
  

  เสร็จสิ้น  29 เรื่อง
  คงคาง  263 เรื่อง

  เสร็จสิ้น  62 เรื่อง
  คงคาง  249 เรื่อง

องคการมหาชน
3 เรื่อง

  เสร็จสิ้น  12 เรื่อง
  คงคาง   16 เรื่อง

  เสร็จสิ้น  9 เรื่อง
  คงคาง  14 เรื่อง

  เสร็จสิ้น 1 เรื่อง

  เสร็จสิ้น 1 เรื่อง
  คงคาง   1 เรื่อง

กอนมติฯ 311 เรื่อง

กอนมติฯ 23 เรื่อง

หลังมติฯ 28 เรื่อง

หลังมติฯ 292 เรื่อง

กอนมติฯ 2 เรื่อง

หลังมติฯ 1 เรื่อง

 * สถิติการรายงานจนถงึเดือนกมุภาพันธ 2562


