
นายจักรกฤช ตันเลิศ 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1

การจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทจุริต



1. การตรวจรับเรื่อง

2. การสอบปากค าผู้ร้อง/ผู้กล่าวหา

3. การสอบปากค าพยานบุคคลและการรวบรวม
เอกสารหลักฐาน

2

การจัดการเรื่องร้องเรียน



“การตรวจรับเรื่อง” คือ การพิจารณาเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนว่าจะรับไว้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง หรือไม่

-เรื่องอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.

-เรื่องที่มีความร้ายแรง

3

การจัดการเรื่องร้องเรียน
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(๑) ไต่สวนและมคีวามเห็นกรณีมีการกล่าวหาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญหรือผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ ผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ 
ทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือจงใจปฏิบติัหน้าท่ีหรือใชอ้  านาจขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง

(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐาน
ทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีในการยติุธรรม

(๓) ก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ     ผูด้  ารง
ต าแหน่งในองคก์รอิสระ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน   คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบุคคลดงักล่าว 

หน้าที่และอ านาจคณะกรรมการร ป.ป.ช.(มาตรา 28) 
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หน้าที่และอ านาจ (มาตรา 28) ต่อ

(๔ )  ไ ต่สวน เ พ่ือด า เ นินคดี ในฐานความผิด อ่ืนที่
พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนีก้ าหนดหรือที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้อยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๕) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้หรือกฎหมายอ่ืน

ในการด าเนินการตาม (๔) ในส่วนที่เกีย่วกบัความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ และ
อ านาจในการด าเนินการเป็นผู้ด าเนินการกไ็ด้ 



• ก าหนดกรอบระยะเวลาการไต่สวน โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒ ปี อาจขยายได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๓ ปี โดยระยะเวลา
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ก าหนดอายุความ (มาตรา ๔๘)

• ก าหนดให้มีกระบวนการ “การตรวจสอบเบื้องต้น” เพื่อตรวจสอบและ
รับค ากล่าวหาก่อนการไต่สวน (มาตรา ๔๙)

• ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติให้เสร็จภายในก าหนดเวลา
ให้ด าเนินการทางวินัยตามสมควรแก่กรณี  (มาตรา 47)

6

ระยะเวลาในการไต่สวน
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การเปิดเผยขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการไต่สวน

• ห้ามเปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลซึ่งมีลักษณะข้อมูลเฉพาะของบุคคล รายละเอียดของผู้
กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส พยาน ชื่อผู้ถูกร้อง เว้นแต่คณะกรรมการ ป .ป.ช. อนุญาต 
รวมท้ังรายงาน ส านวน และเอกสารต่างๆ ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

เปิดเผยได้ ในช้ันไต่สวนการเปิดเผยให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ก าหนด  ท้ังนี้เมื่อไต่สวนเสร็จและคดีมีมูลสามารถเปิดเผยความเห็นหรือ

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้  แต่ต้องไม่กระทบต่อรูปคดี (มาตรา 36)

เจ้าหน้าท่ีฝ่าฝืนมีท้ังทางวินัยและอาญา (มาตรา 37 มาตรา 180)



• เ ม่ือผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้มีอ  านาจแต่งตั้ งถอดถอนของผู ้ถูกกล่าวหาได้รับส านวนจาก
คณะกรรมการ ป .ป .ช .  ตามมาตรา ๙๑ ให้พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก (มาตรา 
๙๘)
• ก าหนดอ านาจของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอน ในการพิจารณาสั่งลงโทษผู้ถูก
กล่าวหาภายใน ๓๐ วัน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือภายใน ๓๐ วนั 
นบัแต่วนัท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนไดรั้บแจง้มติท่ีไดข้อใหค้ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาทบทวนตามมาตรา ๙๙ ว.๒ 
• ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนหรือหลังที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้มีมติวินิจฉัยมูลความผิด เว้นแต่จะมีมติเม่ือพ้นก าหนดเวลาตาม มาตรา ๔๘ แล้ว 
(มาตรา ๙๘ ว.๓) 8

กระบวนการหลงัการไต่สวน
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กระบวนการหลงัการไต่สวน (ต่อ)

•ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนสามารถขอให้
คณะกรรมการ ป .ป .ช .  พิจารณาทบทวนมติ ได้หากมี
พยานหลักฐานใหม่อันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้ มีการ
กระท าความผิดตามที่กล่าวหาหรือกระท าความผิดในฐาน
ความผิดที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวหา  แต่ต้องยื่นค าร้อง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  (มาตรา ๙๙)
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กระบวนการหลงัการไต่สวน (ต่อ)

• ก าหนดบทลงโทษผู้บังคบับัญชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอน ท่ีไม่ด าเนินการตาม 
ม.๙๘ โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอน
จงใจปฏิบติัหน้าท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของผูถู้กกล่าวหานั้น  (มาตรา 
๑๐๐)

• ผูถู้กลงโทษทางวินัยจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีถูก
ลงโทษโดยไม่ตอ้งอุทธรณ์ค าสั่งทางวินยัก่อน หรือจะด าเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจใน
การก าหนดโทษตามระเบียบ หรือข้อบงัคบัว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผูถู้ก
ลงโทษนั้นก่อนกไ็ด ้(มาตรา ๑๐๑)
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การตรวจสอบทรพัยสิ์น

• ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องประกาศให้ต าแหน่ง ท่ีมี
ค ว ามส า คัญ มีหน้ า ท่ี ยื่ นบัญ ชีท รัพย์ สิ นและห น้ี สิน  อี กทั้ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก าหนดต าแหน่งเพ่ิมเติมได ้
นอกจากน้ี    มีการก าหนดใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องย่ืนบญัชีฯ ยืน่
บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  ต่อตน้สงักดั (มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓
และมาตรา ๑๓๐) (แตกต่างจากกฎหมายเดิมคือจะตอ้งมีการประกาศ
ต าแหน่งท่ีจะใหย้ืน่บญัชีก่อน)
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การตรวจสอบทรพัยสิ์น(ต่อ)

• เร่ืองคู่สมรส
* ผูมี้หน้าท่ียื่นบญัชีตอ้งยื่นบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยคู่สมรสใหห้มายความรวมถึงผูซ่ึ้งอยูกิ่น
กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย  ทั้ งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (มาตรา ๑๐๒ วรรคทา้ย)
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การส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่  (ม 130)

ผู้ใดแจ้งถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ทราบว่ ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ถ้าได้กระท าโดยสุจริตย่อม
ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิด ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
(ม 132)
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การส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ต่อ)

เจ้าพนักงานของรัฐร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าหากยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับ การ
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยค า
หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้น (ม 133)

เจ้าพนักงานของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเพราะถูก
ผู้บั งคับบัญชาสั่ งการให้ท า  ถ้า ได้ ท าหนังสือโต้แย้ งหรือให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งหรือแจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 
30 ไม่ต้องรับโทษ
(ม 134)
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การส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต(ต่อ)

การกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดกับเจ้าพนักงานของ 
(ม 135)
ผู้ บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานของรัฐมีค าสั่งให้ด าเนินการ
สอบสวนทางวินัย แก่เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ ใหแ้จ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน สามสิบวันนับ
แต่วันที่มีค าสั่ง (ม 136)

เงินรางวัลจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรณีชี้ช่องในคดีร่ ารวยผิดปกติ (ม 137)



16

จ านวน

ปี

191

280
299

181

67
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รปูแบบการทุจริต

1. การจดัซ้ือจดัจา้ง
1.1  สมยอมราคา
1.2  เรียก รับผลประโยชน์
1.3  เอ้ือประโยชน ์กลัน่แกลง้
1.4  เขา้ไปมีส่วนไดเ้สีย

2. การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพื่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ทางราชการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือโดยทุจริต 
ในกรณีอ่ืนๆ
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