
 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล โทร.๓๔๐๙   
ที่  อว ๗๒๐๑/บค.๑๖๑๕ วันที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

เรียน  ตามรายชื่อที่แนบ  

ตามท่ีสถาบันได้มีการก าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗ มาตรการ ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ นั้น 

ในการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว มีผลดังนี้ 

 

มาตรการ มาตรการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการเผยแพร ่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จากการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ ง่ายยิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับปรุง
รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ดังน้ี 
๑) เพิ่ม QR Code ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางรับ
ข้อเสนอแนะ และช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล ใน
หน้าหัวข้อ “ติดต่อเรา” 
๒) จัดคอลัมน์เนื้อหาในลิงก์เอกสารเผยแพร่ ให้เป็น
หมวดหมู่ อ่านง่าย สามารถสืบค้น หาข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และเป็น Responsive Web Design สามารถ
รองรับการเปิดใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลายได้ 

กลุ่ ม ง านสื่ อส ารองค์ ก าร และ
กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ สั ง คม  ก อ ง ง า น
ผู้บริหารส านักงานอธิการบดี 

มาตรการให้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีมีส่วนร่วม 

ผลจากการด าเนินการตามแนวทางการเผยแพร่เอกสาร
ประกวดราคาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นไปโดย
ถูกต้อง เรียบร้อย ไม่พบอุปสรรคใดๆ จึงเห็นควร
ด าเนินการตามแนวทางการเผยแพร่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

กองคลังและพัสด ุ

มาตรการส่งเสรมิ 
ความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลจากการด าเนินการตามแนวทางการปฏบิัติในการจัดซือ้
จัดจ้างและตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย  
ไม่มีรายงานผู้เสนองานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรของสถาบัน 

กองคลังและพัสด ุ



- ๒ - 
  

มาตรการ มาตรการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

จึงเห็นควรด าเนินการตาม ตามแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง 
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

จากการด าเนินงานตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันไม่มีข้อ
ร้องเรียนการทุจริต และไม่พบปัญหา จึงเห็นควร
ด าเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กองงาน
ผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดี และ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

มาตรการป้องกัน 
การรับสินบน 

จากการด าเนินงานตมาตรการป้องกันการรับสินบนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันไม่มีข้อร้องเรียน กรณี
การรับสินบนและไม่พบปัญหา จึงเห็นควรด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันการรับสินบน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ต่อไป 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

มาตรการป้องกัน 
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

จากการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันไม่มีข้อร้องเรียน การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงเห็นควร
ด า เนินการตามมาตรารป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผล ป ระ โ ยชน์ ส่ ว น ตน กั บผ ล ปร ะ โ ย ชน์ ส่ ว น ร วม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

มาตรการตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจ 

จากการด าเนินงานมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  สถาบันไม่มีข้อร้องเรียน
เรื่องการให้ผลการศึกษาที่ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส  
จึงเห็นควรให้ด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองบริการการศึกษา 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติตามมาตรการเดิมที่ไม่มีการปรับปรุง 

เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ก าพล  ปัญญาโกเมศ) 
อธิการบดี 
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แนวทางการเผยแพรรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

1. การจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชการจางกอสราง  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดและ 
ราคากลาง  รับผิดชอบในการจัดทาํรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ที่จะซื้อหรือ
จาง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย 

2. การจางกอสราง  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง รับผิดชอบในการ 
จัดทํารางขอบเขตของงานหรือจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอ และระยะเวลาการพิจารณาดวย 

3. การจัดหาพัสดุที่มีราคาเกิน  500,000.- บาท  (-หาแสนบาทถวน-)  ใหเจาหนาที่นํารางประกาศ 
และรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
สถาบัน  เพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณ  หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร  เปนเวลาติดตอกัน              
ไมนอยกวา  3 วันทําการ 

4. กรณีที่มีผูมคีวามคิดเห็นใหคณะกรรมการตามขอ 1. หรือขอ 2. พิจารณาวาสมควรดําเนินการ 
ปรับปรุงแกไขหรือไม โดยใหดําเนินการดังนี้ 

(1) กรณีพิจารณาแลวเห็นวา   ควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส  และเมื่อดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ  ใหหัวหนาเจาหนาที่จัดทํารายงานพรอมความเห็นและ
รางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่แกไข  เสนออธิการบดีเพ่ือขอความ
เห็นชอบ  เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  ใหนํารางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่ปรับปรุงดังกลาว  เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของสถาบัน                
อีกครั้งหนึ่ง  เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ  และใหหัวหนาเจาหนาที่แจงผูมีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเปนหนังสือ 

(2) กรณีพิจารณาแลวเห็นวา ไมควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส  ใหหัวหนาเจาหนาที่จัดทํารายงานพรอมความเห็นเสนออธิการบดีเพื่อขอความเห็นชอบ                   
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  ใหหัวหนาเจาหนาที่แจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 
 

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



แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่ น และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งถ้าไม่โปร่งใสและเป็นธรรม อาจจะเกิดการทุจริตได้ เช่น 
การเอ้ือผลประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย การฮ้ัวประมูล การใช้ต าแหน่งหน้าที่เรียกรับผลตอบแทนดังนั้น การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ด าเนินการดังนี้  
 1. ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ให้เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่น
เอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส า เนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) 
 (4) เอกสารอ่ืนตามที่ สถาบันก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติข้างต้น ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ 
 2. นอกจากการตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยังก าชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างต้อง
ไม่ให้มีกรณีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้องใน
การจัดหาหรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้จากการท าหน้าที่ น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
จะท าให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม 
 3. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้เสนองาน 
จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ บัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ว่าสอดคล้องตรงกับรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือไม่ โดยตรวจสอบจากระบบรายชื่อบุคลากร
ของสถาบัน 
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 4. ก าหนดให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ รับรองตนเองว่าไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เสนอราคาตามแบบฟอร์มค ารับรองที่สถาบันก าหนดตามแนบ
ท้าย 
 5. มีระบบสารสนเทศของสถาบัน (MIS) จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สามารถเข้าถึงได้เพ่ือ
สะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่เพื่อความโปร่งใส 
 6. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และเอ้ือให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความ
โปร่งใส 
 7. มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหลายช่องทาง เช่น หน้าเว็บไซต์ของ
สถาบัน เฟสบุ๊คของสถาบัน เมล์ของสถาบัน (prnida@nida.ac.th) และกล่องรับข้อเสนอแนะตามอาคารต่างๆ 
ภายในสถาบัน 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
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แบบค ารับรองการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
(เขียนที่)................................................................... 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ................... 

 
       หนังสือรับรองฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามค าสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 
................................... ซ่ึงได้รบัการแต่งตั้ง/มอบหมายใหป้ฏบิตัิหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ชื่อโครงการ ................................................................................................................. .................................... 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น 
               คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
               คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา 
               คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
               อ่ืนๆ 
 
       เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และส่วนได้เสียใดๆ กับผู้เสนองานใน
โครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 

1. ข้าพเจ้าไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในองค์กรของผู้
เสนองานในครั้งนี้ 

2. ข้าพเจ้าไม่ได้รับผลประโยชน์อันใดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน
ครั้งนี ้

3. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของสถาบันเป็นส าคัญ 
 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าให้ข้อมูลอัน
เป็นเท็จ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สถาบัน ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ) ............................................... ประธานกรรมการ  
      (.....................................................)  
              (ลงชื่อ) ........................................... .... กรรมการ 
      (.....................................................)  
              (ลงชื่อ) ............................................... กรรมการ  
      (.....................................................)  
              (ลงชื่อ) ............................................... กรรมการ 
      (.....................................................)  
              (ลงชื่อ) ............................................... กรรมการและเลขานุการ  
      (........................................ .............) 



 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกจิกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร  

ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับนี้ จัดท า

ข้ึนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อรอ้งเรียนของสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรยีนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ผ่านกระบวนการ

และวิธีการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน คู่มือฉบับนี้ ถูกจัดท าข้ึนภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการ

จัดการข้อร้องเรียนใหม่ในปี ๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นกระบวนส าคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ตาม

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” กลยุทธ์ที ่

๑ ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสถาบัน กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา

กลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูล

ข่าวสารในการปราบปรามการทุจริต โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกเพื่อเพิ่ม

ความรวดเร็วในการรับรู้ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และสามารถตอบสนองเรื่องร้องเรียนของ

ผู้รับบริการที่รวดเร็ว เหมาะสม และน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภายหลัง

การปรับปรุงท าให้สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา และสามารถควบคุมเวลาการปฏิบัติงานให้

ชัดเจนมากข้ึนด้วย ท าให้ผู้จัดท ามั่นใจว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อ

ร้องเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อไป 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ ๒) ขอบเขตของ

กระบวนการ ๓) ค าจ ากัดความ ๔) ระดับ/ประเภทข้อร้องเรียน ๕) หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน  

๖) หน้าที่ความรับผิดชอบ ๗) กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๘) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ๙) ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และ ๑๐) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามประเมินผล 

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท ายังคงต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการข้อ

ร้องเรียนที่ปรากฎอยู่ในคู่มือฉบับอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลการปฎิบัติงานไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

จัดการข้อร้องเรียนต่อไป 

 

 
กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพือ่สงัคม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์  
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สารบรรณ 
 

      เรือ่ง หน้า 

 
ค าน า ๒ 

สารบรรณ ๓ 

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มอื ๔ 

๒. ขอบเขตของกระบวนการ ๔ 

๓. ค าจ ากัดความ ๔ 

๔. ระดับ/ประเภทข้อร้องเรียน ๕ 

๕. หลักเกณฑ์ในการรบัเรื่องร้องเรียน ๖ 

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๗ 

๗. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๘ 

๘. ข้อก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ ๘ 

๙. ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

 ๙.๑ กระบวนการปฏิบัตงิาน ๙ 

 ๙.๒ แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน ๙ 

๑๐. มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามประเมนิผล ๙ 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
ภาคผนวก ข  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ เรื่อง การพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ภาคผนวก ค  แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 
ภาคผนวก ง  แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
ภาคผนวก จ  แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒน 

บรหิารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “ปฏิรปูกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทจุริต” 
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๑. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดท าข้ึนโดยมี

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใ์ช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบนัเปน็มาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
๒. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ตั้งแต่ข้ันตอนการรับและรวบรวมข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน ข้ันตอนการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อ
ร้องเรียน การด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข ข้ันตอนช้ีแจง/ตอบกลับผู้
ร้องเรียน ข้ันตอนรวบรวมบันทึกสรุปข้อร้องเรียน และข้ันตอนจัดท าสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนตอ่
คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนทุก ๖ เดือน และข้ันตอนประเมินประสิทธิภาพช่องทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียน 

 
๓. ค าจ ากัดความ 
 “สถาบัน”หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานของรัฐ 
 “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การวินิจฉัย สั่งการ การเจรจา การไกล่เกลี่ย การด าเนินงาน การ
ประสานงาน การควบคุม ก ากับติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงาน  
 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ยื่นข้อร้องเรียน กล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือหน่วยงานของ
รัฐซึ่งส่งต่อข้อร้องเรียน  กล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สถาบันพิจารณาและด าเนินการ 
 “ประเภทข้อร้องเรยีน” หมายถึง ข้อร้องเรียนที่มีเนื้อหารายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่แบง่ได้ คือ ข้อ
ร้องเรียนนอกเหนืออ านาจสถาบัน ข้อร้องเรียนเล็ก และข้อร้องเรียนใหญ่ 

“ผู้รบับริการ” หมายถึง ผู้ทีม่ารบับริการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยตรงหรือผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น นักศึกษา ผู้อบรม หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
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“ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รบัผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางอ้อม จาก
การด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เช่น ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรของสถาบัน เป็นต้น 

 

๔. ระดบั/ประเภทข้อรอ้งเรียน จ าแนกออกเป็น ๓ ระดบั/ประเภท ดังนี ้
 

ระดับ ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

๑ ข้อร้องเรียน
นอกเหนอือ านาจ
สถาบัน 

ผู้ร้องเรียนรอ้งขอในสิง่ที่นอกเหนือ
บทบาทอ านาจหน้าที่ของสถาบัน 

- ไฟฟ้าดับท าให้ระบบ
โทรศัพทอ์ัตโนมัติใช้การ
ไม่ได้  
- บริการinternet ช้าลง 
เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้า
ลัดวงจร ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสายไฟเบอรอ์อฟติค
ของวงจรอินเทอรเ์น็ตหลัก
ของสถาบัน (UniNet) ใช้
งานไม่ได้ 

ไม่เกิน ๒ วัน 
(ช้ีแจงใหผู้้
ร้องเรียนทราบ) 

๒ ข้อร้องเรียนเลก็ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนรอ้นแต่
สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว 

- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน 

ไม่เกิน ๓-๗ 
วันท าการ 

๓ ข้อร้องเรียนใหญ่  - เรื่องทีส่ร้างความเสือ่มเสีย
ช่ือเสียงของสถาบัน  
- ผู้ร้องเรียนได้รบัความเดือดรอ้น 
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน
เดียว ต้องอาศัยอ านาจของ
อธิการบดี รองอธิการบดี หรอื
คณะกรรมการพจิารณาเรื่องข้อ
ร้องเรียน 

- การเรียกร้องให้สถาบัน
ชดเชยค่าเสียหายจากการ
ให้บรกิารที่ผิดพลาด 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความผิดวินัยร้ายแรงของ
บุคลากรสถาบัน 
- การร้องเรียนความไม่
โปรง่ใสของการจัดซื้อจัด
จ้าง 

๓๐-๙๐ วัน 
ท าการ 
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๕. หลักเกณฑ์ในการรบัเรื่องร้องเรียน 
 ๕.๑ ข้อร้องเรียนที่รับพิจารณา ได้แก่ เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจ
เดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของสถาบันหรือบุคลากรของสถาบัน  หรือเรื่องจ าเป็นที่ต้องให้สถาบัน
ช่วยเหลือ เยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ หรือเรื่องที่เห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อสถาบัน 
 ๕.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา มีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 (๒) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล 
 (๓) ข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการ
ยุติธรรม รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้ด าเนินการจนถึงที่สุดแล้ว  
 (๔) ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง ตลอดจนไม่
ช้ีตัวพยานบุคคลที่แน่นอน 
 (๕) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นของรัฐได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว  
 (๖) ข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคลากรและนักศึกษา ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่และภารกิจของสถาบัน 
 ๕.๓ ข้อร้องเรียนต้องจัดท าเป็นหนังสือหรือกรอกข้อมูลตามที่คณะกรรมการก าหนด และอย่างน้อย
ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ช่ือและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบตัวตนได้ 
 (๒) ระบุเรื่องอันเปน็เหตุแห่งข้อร้องเรยีน โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจรงิหรือพฤติการณ์เกีย่วกบั
ข้อร้องเรียนตามสมควร 
 (๓) ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
 (๔) ลงลายมือช่ือของผู้รับบริการ 
 ผู้ร้องเรียนจะเสนอข้อร้องเรียนแทนผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบอ านาจหรือมีอ านาจกระท า
การแทนผู้ร้องเรียนได้ตามกฎหมาย 
 ๕.๔ ผู้ร้องเรียนสามารถเสนอข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 (๑) ติดต่อด้วยตนเองที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร ช้ัน G 
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 (๒) ทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร ช้ัน 
G อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
 (๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ prnida@nida.ac.th 
 (๔) ทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage : NIDA Thailand 
 (๕) แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Form ได้ที่ URL: https://goo.gl/WRoCTn  
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๖. หน้าที่ความรับผดิชอบ 

เพื่อให้การตอบสนองข้อร้องเรียนมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ
มีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน  ประกอบด้วย 

 (๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ผู้บริหารที่อธิการบดีแต่งตั้ง จ านวน ๖ คน เป็นกรรมการ 
 (๓) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้อ านวยการกองกลาง เป็นกรรมการ 
 (๖) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการ 
 (๗) ผู้อ านวยการกองแผนงาน เป็นกรรมการ 
 (๘) ผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ เป็นกรรมการ 
 (๙) ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ 
 (๑๐) หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นกรรมการ 
 (๑๑) นิติกร ๑ คน เป็นกรรมการ 
 (๑๒) เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ใน

กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้อธิการบดสีถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งแทน โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับผู้ที่ตนด ารงต าแหน่งแทน และให้คณะกรรมการดังกล่าวมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระบบในการรับ รวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียน  
 (๒) รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชิญบุคคลให้ข้อมูล

หรือข้อคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียน 
 (๓) พิจารณาวินิจฉัยและก าหนดวิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนตามความเหมาะสมแก่กรณี 
 (๔) ติดตามผลการด าเนินการในการจัดการข้อร้องเรียน 
 (๕) ประเมินประสิทธิภาพ สรุปและจัดท ารายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อเสนออธิการบดี 

และเผยแพร่สู่สาธารณชน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 (๖) เสนออธิการบดีเพื่อออกประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อร้องเรียน 
 (๗) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภาสถาบัน หรืออธิการบดีมอบหมาย 
 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเรื่องใดเกี่ยวข้องกับการจัดการตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามวิธีการจัดการใน
เรื่องนั้น  
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๗. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ทีเ่กี่ยวข้อง 
การจัดการข้อร้องเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน ชาวไทย ส่วนที่ 

๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา ๕๗ และ ๕๙ 
มาตรา ๕๗ (สิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ) บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ

ข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ก่อนการ
อนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

มาตรา ๕๙ (สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์) บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 

(๒) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ 

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน มาตรา ๓๘, ๔๑ 
มาตรา ๓๘ “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกัน

เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม
หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้” 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้
บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยช่ือหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

(๓) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๔) ค าสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ ๒๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อ

ร้องเรียน ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
(๕) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๘. ข้อก าหนดที่ส าคญัของกระบวนการ 
๘.๑ อัตราการตอบสนองผูร้้องเรียนแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๗๐ 
๘.๒ อัตราความส าเร็จในการแก้ไขปญัหาใหก้ับผู้รอ้งเรียน รอ้ยละ ๗๐ 
๘.๓ ร้อยละของการร้องเรียนซ้ าในเรือ่งเดิมในรอบปงีบประมาณ ร้อยละ ๒๐ 
๘.๔ ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ร้องเรียน ร้อยละ ๘๐ 
 

๙. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 ๙.๑ ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (ภาคผนวก ง) 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ เป็นผัง
กระบวนการปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ การปรับปรุงกระบวนการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ลด
เอกสาร เพิ่มความถูกต้อง และมีระบบการควบคุม โดยมีการด าเนินการ ๓ เรื่อง ดังนี้  

(๑) มีการก าหนดระยะเวลาในการตอบกลับ 
(๒) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบเบื้องต้น 
(๓) จัดท าแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน online เช่ือมต่อกับเว็บหลักของสถาบัน (www.nida.ac.th) 
โดยกระบวนการเดิมผู้รับผิดชอบเบื้องต้นมีหน้าที่รับข้อร้องเรียน และจ าแนกในเบื้องต้น จากนั้น

รวบรวมเสนอคณะกรรมการพจิารณาข้อรอ้งเรียน ทั้งข้อร้องเรียนเล็ก และข้อร้องเรยีนใหญ่ ท าให้ใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างมากในการพิจารณาและตอบกลับผู้ร้องเรยีน แต่ปัจจุบันหลังการปรบัปรงุกระบวนการ คณะกรรมการ
พิจารณาข้อร้องเรียนได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเบื้องต้นเป็นผู้จ าแนกว่าเป็นข้อร้องเรียนประเภทใด หากเป็น
ประเภทข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจสถาบันหรือข้อร้องเรียนเล็กให้ด าเนินการตรวจสอบและประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงได้เลยเพื่อให้กระบวนการจดัการข้อร้องเรียนมคีวามรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ พร้อมก าหนดระยะเวลาควบคุมการจัดการข้อร้องเรียนเล็ก "ช้ีแจง/ตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 
๓-๗ วัน" ทั้งนี้ หากจ าแนกแล้วพบว่าเป็นกระบวนการข้อร้องเรียนใหญ่ค่อยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาข้อร้องเรียนพิจารณา ตลอดจนได้จัดท าแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน Online เช่ือมต่อกับเว็บหลักของ

สถาบัน (www.nida.ac.th) เพื่อเพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรยีน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยผู้รับเรือ่ง

ร้องเรียนสามารถ export เรื่องร้องเรียนต่างๆ ออกมาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ท าให้สามารถลดความผิดพลาด
ของการรับข้อมูลเรื่องร้องเรียนเนื่องจากผู้ร้องเรียนเป็นผู้กรอกรายละเอีย ดเอง ไม่จ าเป็นต้องกรอกเรื่อง
ร้องเรียนลงในเอกสารแบบฟอร์ม นอกจากนี้ยังได้จัดท าร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
การพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้มีวิธีปฏิบัติในการพิจารณาและการจัดการข้อร้องเรียน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
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 ๙.๒ แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน (ภาคผนวก ค) 
(๑) แบบรับข้อร้องเรียน 
(๒) แบบบันทึกข้อความน าส่งข้อร้องเรียนให้ผูเ้กี่ยวข้อง 
(๓) แบบรายงานสรปุการจัดการข้อร้องเรียนฯ 

 
๑๐. มาตรฐานการปฏบิตัิงาน และระบบติดตามประเมินผล 
 ๑๐.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนให้ผูบ้รหิารทราบทุก ๖ เดือน 
 ๑๐.๒  ให้รวบรวมรายงานสรปุข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปงีบประมาณ  เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรบัปรุง และพฒันาสถาบันต่อไ 
 



 

 
 
 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



มาตรการป้องกันการรับสินบน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 128 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา                    
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด” ซึ่งการให้และรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
ที่ไม่เหมาะสมอาจน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ และยังเป็นการท าลายชื่อเสียงของตนเอง รวมถึง
ท าลายชื่อเสียงของสถาบัน การรับสินบน เป็นการตกลงรับข้อเสนอที่ให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ทั้งในรูปแบบของทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 
ซึ่งการเรียกรับสินบนเป็นรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงพฤติกรรมการทุจริต โดยเป็นการใช้อ านาจไปในทางที่ผิด 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
ตามนโยบายรัฐบาล มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และมีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้จัดท า
มาตรการป้องกันการรับสินบน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันถือปฏิบัติ  

 
2. ค านิยาม 

“สินบน”  หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ให้แก่บุคคลเพ่ือให้ผู้นั้นกระท าการหรือละ
เว้นไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมายตามที่ผู้จ่ายเงินสินบน
ต้องการ 

“ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์และวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือครองเอาไว้ได้ เช่น เงิน 
บ้าน รถยนต์ หุ้น 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายถึง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายถึง พนักงานสถาบัน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการที่
ปฏิบัติงานในสถาบัน และลูกจ้างของสถาบัน 

“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 



2 
 

3. ผู้ที่มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 
3.1 ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน มีหน้าที่ในการสื่อสารท าความเข้าใจ รวมทั้งก ากับดูแล 

สนับสนุน ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือป้องกันการรับสินบนที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

3.2 ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการป้องกัน     
การรบัสินบน 

3.3 ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันจะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรการฉบับนี้ 
3.4 ส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ        

ในสถาบันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

4. แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน 
4.1 ห้ามผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม 
4.2 ห้ามผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเรียกร้อง หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของ 

บุคคลอื่น 
4.3 ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

คอร์รัปชันไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
4.4 การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และ

ระบบการควบคุมภายในที่สถาบันก าหนดอย่างเคร่งครัด 
4.5 การรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือ

โครงการใด ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   โดยมี
วัตถุประสงค์เป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน และมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินประกอบ
รายงานทุกครั้ง 

4.6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

(1) ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ 

(2) ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้
ดังต่อไปนี้ 

1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูป 

2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ญาติมี
ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000.- บาท 

3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป 
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(3) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัว หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000.- บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผล      
ความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ ผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบันนั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้สถาบันโดย
ทันท ี

(4) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมี
มูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.6 (2)   ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในสถาบันได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องรักษาไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้นั้นต้อง
แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น          
ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม ่

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้            
ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของสถาบันโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันผู้นั้นได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่ออธิการบดี ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดแนบท้ายมาตรการนี้ 
4.7 ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของก านัล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่       

ตัวเงินจากองค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณี
นิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000.- บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มี  ค่าสูง
กว่า 3,000.- บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสม โดยใช้แบบรายงาน        การ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 

4.8 เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือผ่านช่องทางการร้องเรียนของสถาบัน 

4.9 ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้มีการรับสินบนทุกกรณี และ         
การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

4.10 กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถาบันกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน จะต้องถูก
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.11 ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันต้องปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
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5. มูลเหตุส าคัญท่ีอาจก่อให้เกิดการรับสินบน 
5.1 เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
5.2 การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ และความตรงไปตรงมา 
5.3 เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจมาก แต่มีรายได้น้อย 
5.4 ระบบงานเปิดช่องให้มีการทุจริต 
 

6. การป้องกันการให้สินบน ส่งผลดีต่อสถาบัน คือ 
6.1 ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินงานของสถาบัน 
6.2 ลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ 
6.3 เป็นผลดีต่อชื่อเสียง และการด าเนินงานของสถาบัน เป็นผลให้บุคคลภายนอก และบุคลากร

ของสถาบันเชื่อมั่นในระบบการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี 
 

7. มาตรการควบคุมภายใน 
การก าหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นบทบาทส าคัญที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรม

ภายในองค์กร ผู้บริหารสถาบันแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการให้สินบน รวมทั้งก าหนดนโยบาย 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการให้สินบนของสถาบัน โดยมีหลักการพื้นฐาน ดังนี้ 

(1) หัวหน้าหน่วยงานก าหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนอย่างชัดเจน 
(2) ก าหนดให้มีวิธีประเมินความเสี่ยง โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ที่อาจมี

ผลกระทบต่อส่วยงานภายในที่มีความเสี่ยง ซึ่งมีโอกาสที่จะเก่ียวข้องกับการรับผลประโยชน์หรือสินบน 
(3) ค่าอ านวยความสะดวก ของขวัญ ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง ต้องมีระเบียบและ        

แนวปฏิบัติอย่างชัดเจน 
(4) การมีระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง โปร่งใส และมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระจะช่วยป้องกัน        

การปกปิดค่าใช้จ่ายที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
(5) การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีกระบวนการจัดการในทุกขั้นตอนจะช่วยป้องกันการให้สินบน 
(6) การสนับสนุนการรายงานการกระท าความผิด และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้ง

เบาะแสจะช่วยสนับสนุนสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความร่วมมือเมื่อพบเหตุน่าสงสัย 
(7) ก าหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ 
 

8. การประเมินความเสี่ยง 
ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน ที่รับผิดชอบส่วนงาน

ภายในที่มีความเสี่ยง ซึ่งมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการรับประโยชน์หรือสินบนจากบุคคล/หน่วยงานภายนอก  
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน เจ้าหน้าที่จะช่วยให้สามารถออกแบบมาตรการควบคุมภายใน
เพ่ือป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสมส าหรับส่วนงานภายในที่มีความเสี่ยงได้ 

การก าหนดมาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดจน 
ค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่ารับรอง ค่าของขวัญ การบริจาค ที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะน าไปสู่การให้
สินบนเจ้าหน้าที่ สถาบันมีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติ และการควบคุมตรวจสอบอย่าง
รัดกุม รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องดังกล่าวด้วย 
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9. คุณธรรมในการท างาน 
คุณธรรมในการท างาน หมายถึง ลักษณะที่ดี ที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพ โดย

คุณธรรมส าคัญท่ีช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ มีดังนี้ 
(1) ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พรอม มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้

ทางประสาทสัมผัส การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจจะประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ 
เหมาะสม และถูกต้อง 

(2) ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ไม่
คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร 

(3) ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการท างานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน 
ด้วยความมุ่งม่ันเอาใจใส่อย่างจริงจัง พยายามท าเรื่อยไปจนกว่าจะส าเร็จ 

(4) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้ถูก
ล าดับ ถูกที่ มีความเรียบร้อยถูกต้อง เหมาะสมกับจริยธรรม ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม 

(5) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน หน้าที่ ด้วยความผูกพัน ความ
พากเพียร เพ่ือให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

 
10. จรรยาบรรณบุคลากร 

10.1 บุคลากรพึงประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้รับบริการ และบุคคลทั่วไป 
ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน เพ่ือธ ารงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน 

10.2 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ และปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 

10.3 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

10.4 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความคิดอิสระ ไม่ถูกครอบง าด้วยอิทธิ
ผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ  

10.5 บุคลากรพึงหมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนางาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

10.6 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ จิตอาสา และพร้อมให้ความช่วยเหลือในกิจการ
สาธารณะ 

10.7 บุคลากรพึงปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา เยี่ยงกัลยาณมิตร
และช่วยเหลือส่งเสริม เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดทีมงานที่ดี 

10.8 บุคลากรพึงสร้าง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สาถบัน 

10.9 บุคลากรพึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ด้วยส านึกต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
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11. การส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
11.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการให้หรือรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใด ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน 
11.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้าน      

การรับสินบน การทุจริต คอร์รัปชัน สร้างวัฒนธรรมสุจริตในสถาบัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายใน
เพ่ือป้องกันการให้หรือการรับสินบนทุกรูปแบบ 

11.3 ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสถาบัน เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ       
ที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

11.4 ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถาบันหรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้ งเบาะแสหรือ
หลักฐานการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ  

 
12. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

12.1 ช่องทางการร้องเรียน 
สถาบัน ก าหนดช่องทางการร้องเรียนของสถาบัน ได้แก่ 

(1) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
(2) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  www.nida.ac.th e-mail : 

prnida@nida.ac.th และ Facebook : NIDA Thailand 
(3) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(4) ทางไปรษณีย์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ ที่อยู่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

12.2 กระบวนการแก้ไขปัญหา 
สถาบัน จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไข

ปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 30 วัน กรณีมีมูลว่ากระท าผิดวินัยจะด าเนินการทางวินัย 
กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้

หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการต่อไป 
 
12.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยาน 

(1) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

(2) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อ
หน้าที่การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือป้องกัน
มิให้ผู้ร้องเรียน พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนและพยาน 

(3) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
 
 
 

http://www.nida.ac.th/
mailto:prnida@nida.ac.th
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12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
(1) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดต้องให้ความ

เป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
(2) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง

เอกสาร/พยานหลักฐาน 
 

13. การก ากับ ติดตาม และสอบทาน 
13.1 สถาบันจะด าเนินการทบทวนหรือสอบทานมาตรการป้องกันการรับสินบนตามความ

เหมาะสม อย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อสั่งการ เป็นต้น 

13.2 สถาบันจะจัดท าข้อมูลสถิติการร้องเรียน การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ ์พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข แล้วรายงานให้อธิการบดทีราบ 

 
14. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

14.1 กองงานผู้บริหารกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลช่องทางการร้องเรียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานต่ออธิการบดี 

14.2 คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของสถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานต่ออธิการบดี 



 

 

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล........................................................ ..................... 

ต าแหน่ง.....................................................................หนว่ยงาน................... ........................................................ 
ขอรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ตามมาตรการป้องกัน

การรับสินบน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

วันที่รับ รายละเอียด รับจาก 
มูลค่า 

โดยประมาณ 
โอกาส 

ในการรับ 
รับในนาม 

หน่วยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รายงาน 

ต าแหน่ง........................................................ 

วันที่............/.........................../.............. 

............................................................................................................................. ................................................. 
(ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่ าเกินกว่าสามพันบาทตาม
รายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่ หน่วยงาน.....................................................เพ่ือเป็นทรัพย์สินต่อไป  
อ่ืน ๆ........................................................  

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้บังคับบัญชา  
 
 

หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ให้กองงาน
ผู้บริหาร กลุ่มงานวินัยและนิติการ ทุกครั้งที่มีการรายงาน 



 

 
 
 
 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์



มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หลักการและเหตุผล 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict Of Interests) ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล
โดย       การละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่รับผิดชอบ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ         
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ ญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือ ผู้มีบุญคุณ ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือ
การอ่ืนอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวมในหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นปัญหาทางการบริหารในปัจจุบัน และยังสะท้อนถึงการขาด
หลักธรรมาภิบาลเป็นอุปสรรคต่อการบริหารองค์กร ส่งผลกระทบถึงการพัฒนาประเทศ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
และส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน        
เพ่ือเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  จึงได้จัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับถือปฏิบัติ  

 
ความหมาย 

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

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 
กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
หรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและ 
ไม่เจตนา จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบ
เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้องเป็นหลัก 



2 
 

ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่
สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์
สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of 
Interests) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ใน
การแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ  
 
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 การใช้รถยนต์ของทางราชการ
ไปในงานส่วนตัว 

5. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการน าข้อมูลลับของทางราชการ เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากข้อมูลนั้น 

6. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง
ท างานอยู่ รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

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 
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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

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 และ 208 และค าสั่ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 104/2549 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เรื่อง มอบอ านาจในการ
ให้ยืมพัสดุไปใช้นอกสถานที่   

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 ให้แจ้ง เบาะแสต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือผ่านช่องทาง             
การร้องเรียนของสถาบัน 

12. กรณีที่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับ กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับ       
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมจะต้องถูกด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง 
และทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
การส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. มีการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์      
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันมีความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
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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. สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้ เปิดเผยข้อมูล ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน              
กล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
มาตรการทางกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด ด าเนิน
กิจการดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของ
รัฐผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

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

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือ บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ         
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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 าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 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  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเปน็เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา 129 การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท า
ความผิด ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

บทลงโทษ มาตรา 168 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 126 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา 126 วรรคสอง ถ้าพิสูจน์
ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มาตรา 169 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มาตรา 170 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 127 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน      
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
เจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมาตรา 126 เป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์         
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีที่มาจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมอบอ 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 าแหน่งเจ้า
พนักงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา 126 และรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท า
การดังกล่าว 

3. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

ข้อ 4 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ และ
ให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความ
ยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันใน
สังคมด้วย  

“ญาติ” หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า 
อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“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) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้
ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  

ข้อ 7  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมี            
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดนั้นต่อหัวหน้า       
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความ
จ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่ 
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ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้  
ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าว 

ข้อ 8  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของ      
เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

4. แนวทางเก่ียวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544   

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน
เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา
หรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปใน        
การได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็น
บัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และ
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
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 พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 

การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือ
มอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิได้ 

ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตาม ข้อ 5 
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ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ 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 

ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป        
ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาส
ต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนาม
ในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 

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

 
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 

1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องแจ้งรายละเอียดการร้องเรียนให้ครบถ้วน 
2. เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ ชัดเจน เพียงพอ สามารถด าเนินการตรวจสอบ 

สืบสวนหาข้อเท็จจริงได้ 
3. การร้องเรียนต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีตัวตนอยู่จริง  
4. เรื่องร้องเรียนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพียงพอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถหาข้อมูลจากการด าเนินการ

ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนั้น สถาบันจะเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบครั้งต่อไป 
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
1. ช่องทางการร้องเรียน 

(1) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
(2) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ www.nida.ac.th e-mail : prnida@nida.ac.th 

และ Facebook : NIDA Thailand  
(3) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(4) ทางไปรษณีย์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์ ที่อยู่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

2. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและ ผู้เป็นพยาน 
ให้ความคุ้มครอง ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และเป็นพยาน 

กรณีเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หากผลการด าเนินการถึงที่สุดแล้ว  
ปรากฏว่ามีผู้กระท าผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือพยานตามควรแก่กรณี 

 
มาตรการลงโทษ 

1. ในกรณีบุคลากรของสถาบันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ลงโทษทางวินัยกับบุคคลนั้นตามควรแก่กรณ ี

2. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรการนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท าดังกล่าวด้วย และให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

3. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การรับสินบน ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป
ตามล าดับ เพ่ือแจ้งให้ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
การก ากับและสอบทาน 
 สถาบันจะด าเนินการทบทวนนโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ และสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. กองงานผู้บริหาร  กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล

ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานต่ออธิการบดี 
2. คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของสถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและรายงานต่ออธิการบดี 
 
 

http://www.nida.ac.th/
mailto:prnida@nida.ac.th
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หน่วยงานที่รับร้องเรียน 
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด 
2. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
(อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 
เว็บไซต์ : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ที่อยู่ : อาคารด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10200  
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55   โทรศัพท์สายด่วน : 1567  
เว็บไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง 
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ : 0 2141 1111   โทรศัพท์สายด่วน : 1355 
เว็บไซต์ : http://www.admincourt.go.th 

5. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
หรือ ตู้ ปณ. 100  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ : 02 528 4800-01 โทรศัพท์สายด่วน : 1205 
เว็บไซต์ : https://www.nacc.go.th 

6. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่อยู่ : ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ :  0-2271-8000 
เว็บไซต์ : http://www.oag.go.th 

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
ที่อยู่  : 47/101 อาคาร 8 ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเมือง                                   

จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 02-547-1711 
เว็บไซต์ : http://www.fact.or.th 

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง 
ที่อยู่  : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-273-9021 ต่อ 2634 
เว็บไซต์ : acoc.mof.go.th 
 
 

http://www.damrongdhama.moi.go.th/
http://www.oag.go.th/
http://www.fact.or.th/
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9. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ทีอ่ยู่ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า 
ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 02-333-3719 , 02-333-3725 
เว็บไซต์ : http://www.anti-corruption.ops.go.th 

10. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (PACC) 
ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์สายด่วน : 1206 
เว็บไซต์ : https://pacc.go.th/ 

11. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
ที่อยู่ : 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : 02-613-8863 ต่อ 66 
เว็บไซต์ : http://www.anticorruption.in.th/ 
 
 

http://www.anti-corruption.ops.go.th/
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http://www.anticorruption.in.th/
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