ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
วาดวยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเรงรัดการดําเนินคดี พ.ศ. 2545
โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2536 เห็นชอบมาตรการควบคุม ตรวจสอบ
เรงรัดการดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการ ปปช. เสนอโดยกําหนดใหสวนราชการที่มีอํานาจในการ
ดําเนินคดีตามกฎหมายแตละฉบับออกระเบียบหรือคําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาใหเปนไปตาม
กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ไวโดยเฉพาะและออกระเบียบหรือคําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพง
ทั่วไป เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จึงกําหนดระเบียบไวเปนหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ วาดวยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเรงรัดการดําเนินคดี พ.ศ. 2545 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“ สํานักงาน กปร. ” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
“ เลขาธิการ กปร. ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ หรือผูรักษาราชการแทน
“ สวนราชการ ” หมายความวา กอง สํานัก ศูนย กลุมงานหรือฝายที่เปนสวนราชการ
ภายในสํานักงาน กปร.
“ เจาหนาที่ ”
หมายความวา ขาราชการหรือลูกจางสํานักงาน กปร.
หมายความวา คณะกรรมการ สวนราชการ หรือเจาหนาที่ของ
“ ผูรับผิดชอบคดี ”
สํานักงาน กปร. ที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ กปร. ใหรับผิดชอบคดีและหมายความรวมถึงเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจากสวนราชการ ใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีดวย
ขอ 4. ใหเลขาธิการ กปร. รักษาการตามระเบียบนี้
ขอ 5.
ระเบียบนี้ใหใชเพื่อควบคุม ตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินคดีอาญาและคดีแพงของ
สํานักงาน กปร. ไมวาจะอยูในสถานะใดของคูกรณี
ขอ 6. ใหฝายนิติการเปนที่ปรึกษาดานคดีในการใหความเห็น ขอเสนอแนะทั้งดานขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินคดี ตลอดจนใหติดตามเรงรัดการดําเนินคดีใหเปนไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบของทางราชการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ยุติธรรมและ
สุจริต โดยมิใหคดีขาดอายุความตามกฎหมายและรวมถึงการบังคับคดีดวย

ขอ 7. ในกรณีที่มีขอโตแยงสิทธิ การผิดสัญญา การกระทําละเมิด หรือกรณีอื่นใดที่จะสงผล
เสียหายหรือขัดตอสิทธิประโยชนที่พึงมีพึงไดของสํานักงาน กปร. หรือมีกรณีถูกฟองรองดําเนินคดี ให
เจาหนาที่หรือสวนราชการที่เกี่ยวของกับเหตุแหงการนั้นรายงานขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
ในเบื้องตนใหเลขาธิการ กปร. ทราบภายใน 5 วันนับแตวันทราบเหตุเพื่อการพิจารณาสั่งการในการรอง
ทุกขฟองรองดําเนินคดีหรือแสดงเจตนาในสิทธิเพื่อมิใหเสียประโยชนแกทางราชการ
ใหเลขาธิการ กปร. พิจารณาแตงตั้งขาราชการตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไปเปนผูรับผิดชอบคดีภายใน 5
วัน นับแตวันที่ไดรับรายงานเหตุตามวรรคแรก
ในกรณีที่ตองมีการรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนหรือในกรณีที่ตองแสดงเจตนา
เพื่อใหเกิดสิทธิหรือเพื่อใหอายุความสะดุดหยุดลงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบคดีรวมกับนิติกร
ที่ฝายนิติการมอบหมายเปนผูดําเนินการตามแตกรณีภายใน 5 วัน นับแตวันที่ทราบเหตุแหงความเสียหาย
หรือเหตุแหงการเกิดสิทธิโดยใหทําหนังสือมอบอํานาจจากเลขาธิการ กปร.
ขอ 8.
ใหผูรับผิดชอบคดีรวมกับฝายนิติการรายงานความคืบหนาในการดําเนินคดีผาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเสนอตอเลขาธิการ กปร. ทุกระยะ 1 เดือน พรอมเสนอความเห็นในแนวทางการ
ดําเนินคดีเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการตามควรแกรูปคดีจนกวาคดีจะถึงที่สุด
ขอ 9. ในกรณีที่เลขาธิการ กปร. พิจารณาสั่งการใหฟองรองดําเนินคดีใหผูรับผิดชอบคดีรวมกับ
ฝายนิติการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานสงพนักงานอัยการหรือเจาพนักงานสอบสวนที่ไดรอง
ทุกขกลาวโทษไวแลวภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งและกอนที่คดีนั้นจะขาดอายุความไมนอยกวา 3
เดือน พรอมทั้งประสานงานในระหวางการดําเนินคดีจนกวาคดีจะถึงที่สุด
ขอ 10. ในกรณีที่เจาหนาที่ สวนราชการ ผูรับผิดชอบคดี หรือฝายนิติการไมสามารถดําเนินการใด
ๆ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหผูนั้นบันทึกความคืบหนาและเหตุแหงความ
ลาชา ตลอดจนอายุความของคดีและขออนุมัติขยายระยะเวลาตอเลขาธิการ กปร.
การพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 15 วัน แตทั้งนี้การขยาย
ระยะเวลาจะตองไมเกินอายุความในการรองทุกขหรืออายุความแหงคดีนั้น
ขอ 11. ใหผูรับผิดชอบคดีหรือฝายนิติการมีอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนเรียก
เอกสาร วัตถุ หรือบุคคลมาใหถอยคําเพื่อประกอบการดําเนินคดีได
ขอ 12. ในกรณีฉุกเฉินหรือเรงดวนเนื่องจากคดีใกลจะขาดอายุความหรือการกระทําความผิดนั้นจะ
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายมากขึ้นหรืออาจกระทบตอความปลอดภัยสาธารณะหรือประชาชน หรืออาจมี
การกระทําความผิดซ้ําอีก เลขาธิการ กปร. จะพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณีเพื่อใหทันตอการดําเนินคดี
หรือยับยั้งเหตุที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกอนไดโดยมิตองคํานึงถึงขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้

ขอ 13. การดําเนินคดีเรื่องใดที่มีหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานเกี่ยวของกันในการปฏิบัติงานให
ผูรับผิดชอบคดีรวมกับฝายนิติการประสานงานกับผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการดําเนินคดีรวมกันจนคดีถึงที่สุดและรายงานใหเลขาธิการ กปร. ทราบดวย
ขอ 14. หามมิใหเจาหนาที่ สวนราชการ ผูรับผิดชอบคดีหรือฝายนิติการตกลงยินยอมความโดย
มิไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการ กปร. กอน ทั้งนี้การตกลงยอมความจะกระทําไดภายใตระเบียบ
ราชการ มติคณะรัฐมนตรีและที่กฎหมายกําหนดไวใหเทานั้นโดยรักษาประโยชนของทางราชการไวเปน
สําคัญ
ขอ 15. เมื่อคดีถึงที่สุดหรือมีการตกลงยอมความแลวใหฝายนิติการและสวนราชการหรือเจาหนาที่
ที่เ กี่ย วของกับผลคดีรว มกั น ติดตามเรงรัดการบั งคั บคดีใ หเ กิ ดผลโดยเร็วตามขั้ นตอนและระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดพรอมรายงานผลของการบังคับคดีใหเลขาธิการ กปร. ทราบ
ขอ 16.
เจาหนาที่ ผูรับผิดชอบคดี หัวหนาสวนราชการ หรือฝายนิติการที่เปนผูมีหนาที่หรือ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ จงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบหรือคําสั่งเปนเหตุ
ใหคดีขาดอายุความหรือทางราชการเสียประโยชนใหถือวาเปนความผิดวินัยตามระเบียบราชการและจะตอง
รับผิดในทางอาญาหรือในทางแพงตามที่กฎหมายกําหนดดวย
ขอ 17. ใหผูรับผิดชอบคดีและฝายนิติการสรุปวิเคราะหผลของคดีที่เจาพนักงานอัยการสั่งไมฟอง
หรื อ ศาลยกฟ อ งหรื อ แพ ค ดี ด ว ยเหตุ ผ ลใด ๆ ซึ่ ง อาจเนื่ อ งมาจากผลในการวางรู ป คดี การรวบรวม
พยานหลักฐาน การนําเสนอพยานหลักฐานที่อาจแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองในการดําเนินคดีเสนอตอ
เลขาธิการ กปร. เพื่อพิจารณาถึงความถูกตอง ความยุติธรรม และปรับปรุงวิธีการดําเนินคดีหรือกําหนด
มาตรการปองกันมิใหเกิดกรณีเชนวานั้นขึ้นอีก
ขอ 18. การดําเนินคดีใด ๆ ที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดไวใหดําเนินการตามระเบียบราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และกฎหมายทั่วไปกําหนดไวเพื่อมิใหเสียหายแกราชการและประชาชนเปนสําคัญและหากมี
ปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการ กปร. เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยและสั่งให
ดําเนินการตามที่เห็นสมควรได
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ปานเทพ กลาณรงคราญ
(นายปานเทพ กลาณรงคราญ)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

