บทความเผยแพร่วินัยทีเ่ กี่ยวกับ
บัตรสนเท่ห์
--------------------------------------------ร้ องเรียน/กล่ าวโทษ ทาไมต้ องเป็ นบัตรสนเทห์
บัตรสนเท่ ห์ หมายถึง จดหมายฟ้ องหรื อกล่าวโทษผูอ้ ื่นโดยมิได้ลง
ชื่อหรื อไม่ลงชื่อจริ งของผูเ้ ขียน.

1. การปฏิบัติหน้ าที่ ราชการ ย่อมจะมีการร้ องเรี ยน
กล่าวหาข้ าราชการ พนักงานหรื อลูกจ้ างอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ น
ตัวเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานเอง หรื อบุคคลภายนอก หรื อ ประชาชน ก็ได้ หน่วยงานเหล่านันก็
้ จะ
มีการดาเนินการสืบสวนตรวจสอบหาข้ อมูลเบื ้องต้ นก่อน ที่จะดาเนินการประการอื่นต่อไปตาม
อานาจหน้ าที่
2. ด้ วยปั จจัยดังกล่าวการร้ องเรี ยนกล่าวหากัน มี ทงผู
ั ้ ้ ที่กล้ าเปิ ดเผยตัวเอง หรื อไม่
เปิ ดเผยตัวเอง จึงร้ องเรี ยนมาในรู ปแบบของบัตรสนเท่ห์ไม่ลงชื่อหรื อลงชื่อไม่จริ งก็ได้ บางครัง้ ก็ ไม่ลง
ลายมือชื่อ และข้ อมูลอื่นๆ เช่น เบอร์ โทรศัพท์ หรื อ ที่อยู่ที่ชดั เจน อาจจะกลัวว่าหากร้ องเรี ยนไปแล้ วจะมี
ผลกระทบกับตนเอง ทังหน้
้ าที่การงาน ความเป็ นอยู่ ครอบครัว แต่ในทางกลับกันผู้ที่ถูกร้ องเรี ยนหรื อ
กล่าวหา ก็มกั จะต้ องการทราบข้ อความในหนังสือร้ องเรี ยน หรื อต้ องการดูลายมือของผู้ร้องเรี ยน
3. ในประเด็นนี ้ คณะรัฐมนตรี มีหนังสื อเวียน ตามหนังสื อสานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการร้ องเรี ยนกล่าวโทษข้ าราชการไว้ โดยสรุปว่า
3.1) เมื่อผู้บงั คับบัญชาได้ รับเรื่ องกล่าวโทษ ให้ ถือเป็ นความลับหากเป็ นบัตร
สนเท่ห์ ให้ พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณี แวดล้ อมปรากฏชัดแจ้ ง ตลอดจนชี ้พยานบุคคล
แน่นอนเท่านัน้

3.2) ให้ ส่งสานวนเรื่ องดังกล่าวโดยปิ ดชื่อผู้ร้องให้ ผ้ บู งั คับบัญชาของผู้ถกู
กล่าวโทษดาเนินการสืบสวนทางลับ หากไม่มีมลู ก็ให้ ยตุ ิเรื่ อง หากกรณีมีมลู ก็ให้ ดาเนินการทัง้
คดีอาญาและวินยั แล้ วรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาที่ส่งเรื่ องมาทราบด้ วย
3.3) ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาที่รับเรื่ องร้ องเรี ยนแจ้ งผู้ร้องทราบในทางลับหลังจากที่
ได้ รับเรื่ องราวร้ องทุกข์
3.4) ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาใช้ ดลุ พินิจสัง่ การที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องพยานหรื อ
ผู้ให้ ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ ต้องรับภัย หรื อความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้ องเรี ยน
หรื อการเป็ นพยานนันด้
้ วย
4. มีปัญหาว่า หากผู้ถูกร้ องเรี ยนกล่าวหาหรื อกล่าวโทษประสงค์ จะขอสาเนา
หนังสือร้ องเรี ยนหรื อบัตรสนเท่ห์หรื อรายงานการสืบสวนข้ อเท็จจริงเหล่านัน้ ทางราชการจะต้ อง
สาเนาให้ ผ้ ถู กู ร้ องเรี ยนหรื อไม่
5. ปั ญ หานี ้ ส่ ว นราชการก็ จ ะปฏิ เ สธตาม ประกอบพระราชบัญ ญั ติ ข้ อ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ร้องขอจึงไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสาร (รายละเอียดดูข้อ 6.)
6. เรื่ องการพิจารณานี ม้ ี คาวินิจฉัยที่ เกี่ ยวข้ องโดยคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ตามคาสั่งวินิจฉัยที่ สค ๘๓/๒๕๔๕ ว่า นาย ก ผู้อุทธรณ์ มีหนังสือถึง
ผู้อานวยการสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ขอให้ เปิ ดเผยบัตรสนเท่ห์ เกี่ยวกับการ
ใช้ ชื่อสกุลไม่ถกู ต้ องตามระเบียบและกฎหมาย ซึง่ กรมการปกครองให้ เหตุผลในการปฏิเสธ โดย
ให้ เหตุผลว่า ไม่อนุญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารตามคาขอ เพราะข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็ น
เอกสารลับ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า บัตรสนเท่ห์มีข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการ
ใช้ ชื่อสกุลใหม่ โดยมิได้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและระเบียบ ผู้จดั ทามีความประสงค์ที่จะ
ให้ หน่วยงานของรัฐได้ รับทราบข้ อเท็จจริ ง การส่งบัตรสนเท่ห์ดงั กล่าว จึงเป็ นการกระทาที่เป็ น
ประโยชน์ต่อทางราชการซึง่ จะทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ อีกทัง้
การที่มีผ้ ใู ห้ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายแก่ทางราชการยังเป็ นหน้ าที่ที่
พลเมืองดีพึงกระทา และสมควรที่ผ้ กู ระทาพึงได้ รับการคุ้มครอง โดยไม่ต้องพิจาณาว่าการส่ง
บัตรสนเท่ห์มีมลู เหตุมาจากกรณีใด นอกจากนี ้ข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏในบัตรสนเท่ห์น่าเชื่อได้ ว่า
เป็ นข้ อมูลที่ได้ มาจากบุคคลผู้ใกล้ ชิดหรื อจากผู้ร่วมงานกับผู้อทุ ธรณ์ ซึง่ ถึงแม้ จะมิได้ ลงลายมือ
ชื่อ แต่การเขียนด้ วยลายมือก็อาจทาให้ ทราบได้ ว่า ผู้เขียนบัตรสนเท่ห์เป็ นผู้ใด การที่กรมการ
ปกครองมีคาสัง่ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวชอบแล้ ว โดยมติคณะกรรมการวินิจฉัยข้ อมูล
ข่าวสาร ให้ ยกอุทธรณ์

ฉะนัน้ หากใครพบเห็นเรื่ องราวการทุจริ ต ไม่โปร่ งใส หรื อเสียหายต่อราชการ ควรระบุ
พยานหลักฐานแวดล้ อม บุคคลที่เกี่ยวข้ อง แม้ จะปกปิ ดชื่อตนเอง ก็ขอให้ บอกรายละเอียดที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ให้ ชัดเจน เพื่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณา อีกทังการร้
้
องเรี ยนที่ระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับตัวบุคคลผู้ร้องเรี ยนจะถูกปกปิ ด
เป็ นความลับ เพื่อไม่ให้ กระทบต่อผู้ร้องเรี ยนแต่อย่างใด แต่เมื่อรายละเอียดไม่ครบ ก็เป็ นการ
เปิ ดช่องให้ มีการร้ องเรี ยนกล่าวโทษคนอื่นได้ ง่าย แม้ ไม่มีเหตุ ก็จะกลัน่ แกล้ ง จึงไม่เป็ นธรรมต่อ
ผู้ที่ถูกร้ องเรี ยน และผู้เกี่ยวข้ องได้ เมื่อมีการเปิ ดช่องให้ ร้องเรี ยนได้ ก็ควรจะร้ องเรี ยนเพื่อให้ มี
การตรวจสอบ และผลสุดท้ ายก็ เพื่อ ประโยชน์ ต่อ ทางราชการมิ ใช่ เพื่ อประโยชน์ หรื อความ
คะนองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การสืบสวนครัง้ หนึ่งมีค่าใช้ จ่าย หากไม่เป็ นเรื่ องจริ งก็ทาให้
ราชการสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายโดยใช่เหตุ หรื ออาจทาให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ตงใจท
ั ้ างานเสียกาลังใจในการ
ทางานได้ หรื อแม้ แต่จะทาให้ เจ้ าหน้ าที่ไม่กล้ าตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานโดยเด็ดขาด เพราะกลัว
แต่จะถูกบัตรสนเท่ห์

อ้ างอิง
-

http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538668958&Ntype=4

- สรุ ปย่อคาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินยั เล่ม ๑ ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ปี ๒๕๔๒๒๕๔๖ สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล (มีนาคม
๒๕๔๙)

เรี ยบเรี ยงโดย นางสาวกิตติสขุ วรสิทธิ์
นิติกรปฏิบตั ิการ ฝ่ ายวินยั กลุม่ การพัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคล
สานักบริ หารงานกลาง สป.พม.

