
  

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรือง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าทีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------------------- 
 

  โดยทีเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที

ทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ไว ้ดังนี 
 

  ข้อ  ๑  ประกาศนี เรียกว่า  “ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เรืองหลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าทีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

  ข้อ  ๒  ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓  ในประกาศนี 

“เจ้าหน้าท”ี   หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานสถาบัน และลูกจ้างทีอยู่ใน 

     บังคับบัญชาของสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ 

   “การสืบสวน”  หมายความว่า   การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบืองต้น 

              เพือพิจารณาว่า  กรณีมีมูลตามทีร้องเรียนหรือไม่ 

   “ทุจริต”             หมายความว่า   เพือแสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้โดยชอบด้วย 

      กฎหมาย สําหรับตนเองหรือผู ้ อืน 

   “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า   การทีเจ้าหน้าทีปฏิบัติ หรือละเวน้ไม่ปฏิบัติการ 

     อย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที  หรือใช้อ ํานาจใน 

     ต ําแหน่งหรือหน้าทีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

     ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ําสั ง  อย่างใดอย่างหนึงซึงมุ่ง 

     หมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช ้

     เงินหรือทรัพย์สินของสถาบัน  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ 

     ละเว ้นไม่ปฏิบัตินั นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม 

     และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อใน 

     หน้าทีดังกล่าวด้วย    

“สถาบัน”       หมายความว่า     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า     คณะ  สํานัก  สํานักงานอธิการบดี  หรือหน่วยงานที 

                                                       เรียกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 



  

-๒- 
 

  ข้อ ๔  เมือหน่วยงานได้รับเรืองราวร้องเรียนเจ้าหน้าทีทุจริตและประพฤติมิชอบจาก

ผู ้บังคับบัญชาชั นต้น  หรือทางเว็บไซต ์ กล่องรับฟังความคิดเห็น  ตู ้ ปณ.  หรือวิธีอืนใดก็ตามในเบืองต้นให้ถือ

เป็นความลับของทางราชการ  หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายทีระบุหลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฎชัด

แจ้งตลอดจนมีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั น 

  ข้อ  ๕  เพือประโยชน์ในการรับเรืองร้องเรียน  ตามข้อ ๔  ให้หน่วยงานจัดให้มีคณะกรรมการ

จัดระบบการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนขึ น  เพือทําหน้าที  ดังนี    

(๑) กําหนดวิธีการดําเนินการ หรือขั นตอนปฏิบัติเกียวกับการรับเรืองร้องเรียน 

(๒) ศึกษาทบทวนกรณีข้อร้องเรียนมีมูลนําเสนอสถาบันเพือพิจารณาปรับปรุงวิธี 

ปฏิบัติราชการต่อไป 

(๓) หน้าทีอืนทีเกียวข้องกับการร้องเรียนตามทีหน่วยงานมอบหมาย 

ข้อ  ๖  ให้หัวหน้าหน่วยงานทําการสืบสวนทางลับว่าเรืองร้องเรียนมีมูลความจริงเพียงใด 

หรือไม่  ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีไม่มีมูลจึงยุติเรืองได้  ทั งนี   ให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

  ข้อ  ๗  ให้หน่วยงานทีเป็นผู ้ ไดรั้บเรืองราวร้องเรียนเจ้าหน้าทีทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้ง

ให้ผู ้ ร้องเรียนทราบในทางลับ หลังจากทีได้รับเรือง และภายหลังการสืบสวนภายในเวลาอันสมควร 

  ข้อ  ๘   ถ้าปรากฎว่ามีความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมายบ้านเมืองให้ด ําเนินคดีอาญา 

ถ้าปรากฏมีมูลความจริงเป็นกรณีความผิดวินัย  ให้ด ําเนินการสอบสวน หรือตั งคณะกรรมการสอบสวนไปตาม

กฎหมายเกียวกับความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าทีประเภทนั น 

  ข้อ  ๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลพินิจสั งการทีสมควรเพือคุ้มครองผู ้ ร้อง  พยาน  และบุคคลที

ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือสอบสวน  อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม  ซึงอาจเนืองมาจากการร้องเรียน

การเป็นพยานหรือการให้ขอ้มูลนั น  โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมือว ันที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  คือ 

   ๙.๑  ให้ถือว่าการให้ข้อมูล  หรือการเป็นพยาน  หรือการส่งเอกสารหลักฐานเป็นการ

ปฏิบติัหน้าทีราชการ 

   ๙.๒  ผู ้บังคับบัญชาจะต้องไม่กลั นแกล้งในทางใด  ๆ  ต่อเจ้าหน้าทีผู ้ ให้ข้อมูล  หรือ

ให้ถ้อยคําในฐานะพยาน 

   ๙.๓  ผู ้บังคับบัญชาจะต้องให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าทีผู ้ ให้ข้อมูล  หรือให้ถ้อยคํา

ในฐานะพยาน  โดยมิให้ถูกกลั นแกล้งหรือข่มขู ่จากผู ้ถูกร้องเรียน  หรือผู ้ มีส่วนเกียวข้อง  และขอความร่วมมือ  

หรือประสานกับสํานักงานอัยการสูงสุด  เพือเป็นทนายแก้ต่างในกรณีทีผู ้ ให้ข้อมูลถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือ

อาญา 

   ๙.๔ ผู ้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที

ผู ้ ใหข้้อมูล  หรือใหถ้้อยคําในฐานะพยานทีเป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อทางราชการได้ 



  

-๓- 
 

   ๙.๕  คณะกรรมการสอบสวน  หรือผู ้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจเพือกันบุคคลผู ้

มีส่วนร่วมกระทําผิดไว้เป็นพยาน  หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ตามเหตุและผลของเรือง 

   ๙.๖  เจ้าหน้าทีผู ้ ให้ข้อมูล   หรือให้ถอ้ยคําในฐานะพยานสามารถร้องขอความเป็น

ธรรมต่อสภาสถาบัน  หรือ  ก.พ.อ. ได้เมือถูกกลั นแกล้งอันเป็นผลจากการให้ข้อมูล  หรือให้ถ้อยคําในฐานะพยาน 

  ข้อ  ๑๐  ในการดําเนินการตามขั นตอนสืบสวนในทางลับ  เพือหาข้อเท็จจริงหากเจ้าหน้าทีผู ้

สืบสวนในทางลับได้กระทําละเมิดต่อเจ้าหน้าทีผู ้ถูกกล่าวโทษหรือบุคคลภายนอกและความเสียหายดังกล่าว

เกิดขึ นจากการกระทําในหน้าที  แม้มิได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  สถาบันต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู ้ เสียหาย  ตามหลักเกณฑใ์นพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  ข้อ  ๑๑  ในกรณีอธิการบดีเป็นผู ้ รับเรืองราวร้องเรียนเจ้าหน้าทีทุจริตและประพฤติมิชอบให้ส่ง

สําเนาเรืองราวร้องเรียนโดยปิดชือผู ้ ร้องให้รองอธิการบดี  คณบดี  ผู ้อ ํานวยการ  หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเรียกชือ

อย่างอืน  ซึงเป็นผู ้บังคับบัญชาของผู ้ถูกกล่าวโทษ  หรือหน่วยงาน  เพือทําการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริง

เพียงใดหรือไม่  ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีไม่มีมูล  หัวหน้าหน่วยงานจึงยุติเรืองได้  ทั งนี ให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว  แล้วรายงานให้อธิการบดีทราบ 

  ข้อ  ๑๒  การสืบสวนในทางลับให้ด ําเนินการสืบสวนตามวิธีการทีหัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควร 

เพือแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน  เพือทีจะทราบรายละเอียดแห่งเรืองราวร้องเรียน  และการสืบสวนนี ควร

รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบืองต้น เป็นสํานวนการสืบสวนเพือประโยชน์ในการดําเนินการ

ต่อไปด้วย 

 

   ประกาศ  ณ  ว ันที   ๑๓   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๘   

 
     

    รองศาสตราจารย์    ปรีชา  จรุงกิจอนันต ์

(ปรีชา  จรุงกิจอนันต์ ) 

                อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

     

 

 

   


