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กระทู้ถามที่ 466 ร.
สภาผู้แทนราษฎร
17 มิถุนายน ๒๕65
เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ถูกร้องเรียนที่ไม่มีความผิด
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
เนื่องจากสภาพปัญหาปัจจุบันมีผู้ร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ มีจานวนมาก โดยมีบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ร้องเรียนไปยังองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในเรื่องเดียวกัน เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือองค์กรอื่น
เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น ซึ่งเมื่อร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ แล้วพบว่าในความเป็นจริงแล้วหากหน่วยงานไปตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ที่มีผู้ร้องเรียนมา
ถ้าผู้ถูกร้องมีความผิดจริงก็ไม่เป็นไร เนื่องจากจะได้ทาไปตามขั้นตอนกระบวนการของหน่วยงานต่อไป
แต่ในทางปฏิบัติ หากได้มีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องไม่มีความผิดหน่วยงานดังกล่าว
ไม่ไ ด้มีการแจ้งเป็น หนั งสือไปยังผู้ร้องและผู้ถูกร้องว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลความผิด ทาให้ผู้ถูกร้อง
ต้องเสียชื่อเสียง เสียเวลาในการเตรียมเอกสารเพื่อไปชี้แจงยังหน่วยงานอื่น ๆ ทาให้ขาดขวัญ และกาลังใจ
ในการดาเนินชีวิตอย่างปกติสุข จึงขอเรียนถามว่า
1. รัฐบาลมีการเยียวยาผู้ถูกร้องเรียนที่ไม่มีความผิดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
2. รัฐบาลมีนโยบายประสานไปยังองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่มีผู้ร้องเรียนในการเสนอมาตรการ
ในการเยียวยาผู้ถูกร้องเรียนที่ไม่มีความผิด หรือทาเป็นหนังสือประกาศ ชี้แจง แก้ไข และแจ้งไปยัง
บุคคลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ถูกร้องไม่มีความผิดจากข้อกล่าวหาดังกล่าวหรือไม่ ประการใด อย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย
จังหวัดกระบี่
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คาตอบกระทู้ถามที่ 466 ร.
ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย
เรื่อง มาตรการเยียวยาผูถ้ ูกร้องเรียนที่ไม่มีความผิด
ข้าพเจ้า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง มาตรการ
เยียวยาผู้ถูกร้องเรียนที่ไม่มีความผิด ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติตามที่ได้รับรายงานจากกระทรวงยุติธรรม
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนี้
คำตอบข้อที่ ๑
จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ รายงานว่า
๑. ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาความเสียหาย
ให้แก่ผู้ถูกร้องเรียนที่ไม่มีความผิดไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อเรื่องร้องเรียนได้รับการพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า
เรื่องร้องเรียนไม่มีมูลความผิด หรือผู้ถูกร้องเรียนไม่ได้กระทาความผิด หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจะยุติ
เรื่องร้องเรียน ทาให้เรื่องร้องเรียนเป็นอันตกไป และให้ถือว่าผู้ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้กระทาความผิด โดยหาก
ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ถกู ร้องเรียนได้รับความเสียหาย ผู้ถูกร้องเรียนสามารถใช้สิทธิการฟ้องร้องคดี
ได้ ตามกฎหมาย ซึ่ งกระทรวงยุ ติ ธรรม โดยกรมคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพเป็ นหน่ วยงานหลั กในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ผลกระทบ หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถขอรับความช่วยเหลือมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้
หากผู้ถู กร้องเรียนเห็ นว่า เรื่ องร้องเรียนส่ งผลกระทบให้เกิดความเสียหายย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ด้วยความเป็นธรรมสามารถขอรับคาปรึกษาทางกฎหมายเพื่อใช้สิทธิฟ้องละเมิดทางแพ่งต่อศาล ตามประมวล
กฎหมายแพ่งเเละพาณิชย์ และในส่วนของการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จะพิจารณาถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และการประสานส่งต่อคาร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป โดยสามารถยื่นขอรับบริการหรือขอคาปรึกษาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสานักงานยุติธรรมจังหวัดทัว่ ประเทศ หรือสายด่วนยุติธรรมสร้างสุข ๑๑๑๑
กด ๗๗
๒. กรณีเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคาร้อง
ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นศูนย์บริการประชาชนมีหน้าที่ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับกฎหมาย การดาเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ ขอคาแนะนา ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
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ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสาคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๔ (๕) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี สานั กนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่อง
การพิจารณาเรื่อง การขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม การแจ้งหน่วยงานให้พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบผลการดาเนินงาน และการประสานงานกับผู้ร้องทุกข์หรือหน่วยงาน โดยมีช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน ๕ ช่องทาง ได้แก่
๑) จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในกรณีที่ประชาชน
เดินทางมาร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ทาเนียบรัฐบาล
๒) ตู้ ป.ณ. ๑๑๑๑ เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อรองรับการให้บริการรับเรื่อง
ร้องทุกข์จากประชาชนทางจดหมาย โดยยกเว้นค่าฝากส่งแก่ประชาชนที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์ และให้รวมถึง
หนังสือที่หน่วยงานส่งเรื่องให้กับศูนย์บริการประชาชนด้วย
๓) สายด่วนของรัฐบาล หมายเลข ๑๑๑๑ เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในลักษณะ
Call Center ผ่ า นศู น ย์ บริ การข้ อมู ลภาครั ฐเพื่ อประชาชน Government Contact Center หรื อ
GCC 1111
๔) เว็ บไซด์ www.1111.go.th เป็ นช่ องทางการรั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์ ทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๕) โมบายแอปพลิ เคชั น PSC 1111 เป็ นช่ องทางการรับเรื่ องราวร้ องทุ กข์ ผ่ านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มุ่งเน้ นการน าเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการ และอานวยความสะดวกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
แก่ประชาชน
สาหรับการด าเนินการเสนอและรับคาร้องทุกข์จะเป็นไปตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจเดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่หรือส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการ
ช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์เพื่อให้ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัด
ส านั กนายกรั ฐมนตรี พิ จารณาและด าเนิ นการ โดยประสานส่ งค าร้ องทุ กข์ นั้ นไปยั งส่ วนราชการอื่ น
ที่มีอานาจหน้าที่เพื่อดาเนินการต่อไป ตามข้อ ๒๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ติดตาม
ความคืบหน้าในการพิจารณาคาร้องทุกข์อยู่เป็นระยะ พิจารณารายงานผลการพิจารณาของส่วนราชการนัน้ ๆ
และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์รับทราบ
๓. การด าเนิ นการของส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ
โดยคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ และส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะมีการแจ้งข้อมูลผลการดาเนินการให้แก่ผู้ร้อง ผู้กล่าวหา ผู้ถูกร้อง
และผู้ถูกกล่าวหาทราบ ใน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
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๑) ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น คือ กระบวนการตรวจสอบคากล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือ
รายละเอียดเพียงพอที่จะดาเนินการต่อไปหรือไม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพิจารณารับหรือไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณา เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพิจารณารับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาก็มีการดาเนินการในขั้นตอนการไต่สวนต่อไป แต่หากเป็นกรณี
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีคาสั่งไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาจะมีการแจ้งให้
ผู้กล่าวหาทราบ อันเป็นการดาเนินการตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๖๑ และในขั้ นตอนนี้ ผู้ ถู กร้ องยั งไม่ มี สถานะเป็ น
“ผู้ ถู กกล่ าวหา” เนื่ องจากตามพระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐธรรมนู ญดั งกล่ าวได้ ก าหนดค านิ ยามคาว่า
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติให้
ดาเนินการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน
ในการกระทาความผิดดังกล่าว
๒) ในขั้นตอนการไต่สวน คือ กระบวนการแสวงหา รวบรวม และการดาเนินการอื่นใด
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดหรือไม่ ซึ่งหาก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณาแล้วว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้เปิดเผยเหตุผล
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามมาตรา ๕๘
แห่ งพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๖๑
และข้อ ๘๗ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและ
ไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. การด าเนิ นงานของส านั กงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตในภาครัฐ
ตามพระราชบั ญญั ติ มาตรการของฝ่ ายบริ หารในการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีหน้าที่และ
อ านาจในการไต่ สวนข้ อเท็ จจริ งและชี้ มู ลเกี่ ยวกั บการกระท าการทุ จริ ต ในภาครั ฐของเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ
หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูล
ก็จะมีมติให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วตามนัยข้อ ๔๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเป็นกรณีทมี่ ีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กาหนดให้ต้องแจ้งผลการพิจารณากรณีข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาทราบไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

คำตอบข้อที่ ๒
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ถูกร้องเรียนที่ไม่มีความผิดไว้เป็นการเฉพาะ หากมีความจาเป็น
ในการก าหนดมาตรการเยียวยาแก่ผู้ ถู กร้องเรียนที่ ไม่มี ความผิดควรดาเนิ นการออกเป็ น กฎหมายกลาง
เพื่อให้หน่วยงานได้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการเกี่ยวกับการจัดทาหนังสือ ประกาศ หรือคาชี้แจง
แจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิดจากข้อกล่าวหาไปปฏิบัติใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเยียวยา ซึ่งทาให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์อย่างสมดุล ประกอบกับ
เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ ให้กับผู้ถูกร้องเรียนที่ไม่มีความผิดได้อย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม
การกาหนดมาตรการเยียวยา ในกรณีดังกล่าวจาเป็นต้องศึกษาถึงสภาพปัญหา ความเหมาะสม หลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมเพื่อให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้หน่วยงานของฝ่ายบริหารไม่อาจแทรกแซงขั้นตอนหรือการดาเนินการขององค์กรอิสระ
ในการพิจารณาตามอานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกาหนด มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และมิได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ของฝ่ายบริหาร
ส าหรั บ ในส่ ว นของส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
ตามพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้มีบทบัญญัติในมาตรา ๘๖ กาหนดให้กรณีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติ
หน้ าที่อยู่ และยังมิได้พ้นจากตาแหน่ งไปก่อน ก็ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา
และถ้าในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่มิได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด
ก็ให้มีสิทธิได้รับเสมือนหนึ่งผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้น
พ้นจากตาแหน่งไปก่อนที่จะมีคาพิพากษา การจ่ายเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ สาหรับกรณีที่ผู้ถูกร้องซึ่งคณะกรรมการ
ป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ มี ค าสั่ งไม่ รั บเรื่ องกล่ าวหาไว้ พิ จารณาหรื อผู้ ถู กกล่ าวหา
ซึ่ ง คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ มี ม ติ ไ ม่ ชี้ มู ล ความผิ ด ไม่ มี บ ทบั ญญั ติ
ให้มีการเยียวยาบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

