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หลักการและเหตุผล 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
Of Interests) ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดย       
การละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ            
ในกระบวนการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่รับผิดชอบ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมใน       
การปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ         
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือ ผู้มีบุญคุณ ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือ
การอ่ืนอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวมในหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นปัญหาทางการบริหารในปัจจุบัน และยังสะท้อนถึงการขาด
หลักธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรคต่อการบริหารองค์กร ส่งผลกระทบถึงการพัฒนาประเทศ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน        
เพ่ือเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  จึงได้จัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติ  

 
ความหมาย 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict Of Interests)  หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง จนมีผลต่อ       
การตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า
ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
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ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่
สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนตน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น         

แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งที่รับจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ าใจไมตรีอื่น ๆ 

2. ผลประโยชน์ที่ ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary) เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ  แนวคิด มักอยู่ในรูป
ความล าเอียงอคติ หรือเลือกที่รักมักที่ชัง มีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อและความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์
สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ  
ประเภทของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

รูปแบบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การหาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจ
หน้าที่ท าให้บริษัทของตนเอง หรือบริษัทพวกพ้อง ได้งานรับเหมาจากรัฐบาล การจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  

2. การรับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ าหน้าที่จัดซื้อแล้ว     
รับของก านัลจากร้านค้า การรับเงินสนับสนุน 

3. การใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเพ่ือส่งผลให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์  เครื่องใช้
ส านักงาน และเวลาของทางราชการท างานส่วนตัว 

5. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการน าข้อมูลลับของทางราชการ เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากข้อมูลนั้น 

6. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง
ท างานอยู่ รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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7. การท างานหลังเกษียณ คือ การท างานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
 
แนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. อธิการบดีประกาศเจตนารมณ์ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กร      
ธรรมาภิบาล และประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับทราบทั่วกัน 

2. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และ
ระบบการควบคุมภายในที่สถาบันก าหนดอย่างเคร่งครัด 

3. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน -  
บริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548 

4. การปฏิบัติงานต้องไม่เอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง และต้องค านึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงาน มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

5. ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด         
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

6. การใช้ทรัพย์สินของสถาบัน 
6.1 ห้ามน าทรัพย์สินของสถาบันไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
6.2 การใช้ทรัพย์สินของสถาบันให้ค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และประโยชน์ของ

สถาบันเป็นหลัก และช่วยกันดูแล บ ารุงรักษาทรัพย์สินของสถาบันด้วย 
6.3 การน าทรัพย์สินของสถาบันไปใช้นอกสถานที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 และ 208 และค าสั่ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 104/2549 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เรื่อง มอบอ านาจใน
การให้ยืมพัสดุไปใช้นอกสถานที่   

7. ห้ามสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันท ากิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
8. ห้ามน าข้อมูลความลับของสถาบันไปใช้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอ่ืน 
9. ห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 
10. กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง 

10.1 ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลลับใน           
การจัดหาที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการท าหน้าที่ น าไปใช้ประโยชน์ จะท าให้เกิดการแข่งขันใน         
การเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม 

10.2 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ รับรองตนเองว่าไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เสนอราคาตามแบบฟอร์มค ารับรองที่สถาบันก าหนด 

10.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรม โดยจัดท าเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบัน ผู้ประกอบการที่จะเข้ามายื่นข้อเสนอและผู้สังเกตการณ์ 

11. เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้แจ้งเบาะแสต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือผ่านช่องทางการ
ร้องเรียนของสถาบัน 
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12. กรณีที่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับ กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับ        
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง 
และทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
การส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. มีการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์       
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันมีความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

2. มีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม เสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเป็นผู้ที่มุ่งมั่น
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความถูกต้อง เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. มีการจัดท านโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อน านโยบายมาใช้เป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติของบุคลากรสถาบัน 

4. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอย่าง
เคร่งครัดและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

5. มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนงานหรือระเบียบปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันมีส่วนร่วมในการปรับปรุงขั้นตอน 
แนวทางการปฏิบัติงาน การปรับปรุงกฎ ระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องชัดเจน
และเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน 

6.  สร้างวัฒนธรรมองค์การให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับของสถาบัน มีความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ ผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันหรือ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส แก่ผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

8. สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันกล้า
เปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
มาตรการทางกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          
พ.ศ. 2561 มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
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(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของ
รัฐผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือ บริษัท
มหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ 
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ      
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจ ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของ
รัฐผู้นั้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ 
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ         
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย 
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณี       
ที่คู่สมรสนั้นด าเนินการอยูก่่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  

มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา 126 (4) ภายใน
สองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  

มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณ เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ  
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด                     
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเปน็เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา 129 การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท า
ความผิด ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
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บทก าหนดโทษ  
มาตรา 168 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 126 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
กรณีความผิดตามมาตรา 126 วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็น

ยินยอมด้วย เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ  

มาตรา 169 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มาตรา 170 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 127 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 171 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่
อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 172 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ  
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง  
สองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง

เจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมาตรา 126 เป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์     

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีท่ีมาจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมอบอ านาจจากรัฐ ท าให้มีอ านาจ
ในการอนุมัติ อนุญาต การให้สัมปทาน และลงนามในสัญญาต่าง ๆ รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอ านาจใน       
การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงก าหนดต าแหน่ง            
เจ้าพนักงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา 126 และรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับมอบอ านาจให้
กระท าการดังกล่าว 
 

3. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

ข้อ 4 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ        
และให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดง
ความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกัน
ในสังคมด้วย  

“ญาติ” หมายความว่า พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า        
น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
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“ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลด
ราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 5  ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาที่ก าหนด
ไว้ในประกาศนี ้

ข้อ 6  เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่
มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  

(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้
ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  

ข้อ 7  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดนั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นสังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ าเป็น        
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม ่

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้  
ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่            
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าว 

ข้อ 8  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของ         
เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 

4. แนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี        
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544   

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่
กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดย
เสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไป
ในการได้รับ การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็น
บัตร ตั๋ว  หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
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“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน 
และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความ
เสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐ
ทุกระดับ ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็น       

การภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับ
บัญชาหรือก ากับดูแลด้วย 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 

การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือ
มอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิได้ 

ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 

ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้
ในข้อ 8 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน 
หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  
2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อ     

จัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล  
4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ

จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณี
นิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป        
ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาส
ต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามใน
สมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี 
การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนด
มาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทาง
ประหยัด 

 
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 

1. ข้อร้องเรียนที่รับพิจารณา ได้แก่ เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจ 
เดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของสถาบันหรือบุคลากรของสถาบัน หรือเรื่องจ าเป็นที่ต้องให้สถาบัน 
ช่วยเหลือ หรือเรื่องที่เห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อสถาบัน 

2. ข้อร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา มีดังนี้  
(๑) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๒) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล  
(๓) ข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

กระบวนการ ยุติธรรม รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้ด าเนินการจนถึงที่สุดแล้ว  
(๔) ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง 

ตลอดจนไม่ชี้ตัวพยานบุคคลที่แน่นอน  
(๕) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นของรัฐได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว  
(๖) ข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคลากรและนักศึกษา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติ หน้าที่และภารกิจของสถาบัน 
3. การร้องเรียน 

(1) ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องแจ้งรายละเอียดการร้องเรียนให้ครบถ้วน 
(2) เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ ชัดเจน เพียงพอ สามารถด าเนินการ

ตรวจสอบ สืบสวนหาข้อเท็จจริงได้ 
(3) การร้องเรียนต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

ตัวตนอยู่จริง  
(4) เรื่องร้องเรียนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพียงพอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถหาข้อมูลจาก

การด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนั้น สถาบันจะเก็บเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการตรวจสอบครั้งต่อไป 
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 ๑.  ผู้ร้องเรียนสามารถเสนอข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  

(1) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
(2) ติดต่อด้วยตนเองที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม ชั้น 3 อาคาร

นิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
(3) ทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๑๔๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐  
(4) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ prnida@nida.ac.th  
(5) ทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage : NIDA Thailand  
(6) ทางเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านช่องทางร้องเรียนการทุจริต 
(7) แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ ได้ที่: http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-

about/corruption 
(8) ร้องเรียนผ่านผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน e-mail : audit.ita@nida.ac.th, 

chanid.t@nida.ac.th  
2. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ ผู้เป็นพยาน 

มีระบบในการปกป้องสิทธิและไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และผู้เป็นพยาน 
รวมถึงให้ความคุ้มครอง ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และเป็นพยาน กรณี
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการด าเนินการถึงที่สุดแล้ว  
ปรากฏว่ามีผู้กระท าผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือพยานตามควรแก่กรณี 
 
มาตรการลงโทษ 

1. ในกรณีบุคลากรของสถาบันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ลงโทษทางวินัยกับบุคคลนั้นตามควรแก่กรณี 

2. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท าดังกล่าวด้วย 
และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

3. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต การขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การรับสินบน ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ
ชั้นขึ้นไปตามล าดับ เพ่ือแจ้งให้ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
การก ากับและสอบทาน 

สถาบันจะด าเนินการทบทวนนโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อสั่งการ และสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 

mailto:prnida@nida.ac.th
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/corruption
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. กองงานผู้บริหาร  กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล

ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานต่ออธิการบดี 
2. คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของสถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและรายงานต่ออธิการบดี 


