ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรือง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการร้ องเรียนเจ้าหน้ าทีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------โดยทีเห็นสมควรกํ าหนดหลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการร้องเรี ยนเจ้าหน้าที
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบของสถาบันบัณฑิตพั ฒนบริ หารศาสตร์ ไว้ ด ังนี
ข้ อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศสถาบันบัณฑิตพั ฒนบริ หารศาสตร์ เรื องหลั กเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการร้องเรี ยนเจ้าหน้าทีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ั นถั ดจากวั นประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ในประกาศนี
“เจ้าหน้ าที” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจ้างทีอยู่ใน
บังคับบัญชาของสถาบันบัณฑิตพั ฒบริ หารศาสตร์
“การสืบสวน” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริ งและพยานหลั กฐานในเบื องต้ น
เพือพิจารณาว่า กรณี มีมูลตามทีร้องเรี ยนหรื อไม่
“ทุจริต”
หมายความว่า เพือแสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย สําหรับตนเองหรื อผู้ อืน
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การทีเจ้าหน้าทีปฏิบัตหรื
ิ อละเว้นไม่ปฏิบัติการ
อย่างใดในตํ าแหน่งหรื อหน้าที หรื อใช้อ ํ านาจใน
ตํ าแหน่งหรื อหน้าทีอั นเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คํ าสั ง อย่างใดอย่างหนึ งซึ งมุ่ง
หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรื อการใช้
เงินหรื อทรัพย์ สินของสถาบัน ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ
ละเว้ นไม่ปฏิบัตินั นเป็ นการทุจริ ตด้วยหรื อไม่ก็ตาม
และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อใน
หน้าทีดังกล่าวด้วย
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบั ณฑิตพั ฒนบริ หารศาสตร์
“หน่ วยงาน” หมายความว่า คณะ สํานัก สํานักงานอธิการบดี หรื อหน่วยงานที
เรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ

-๒ข้ อ ๔ เมือหน่ วยงานได้รับเรื องราวร้ องเรี ยนเจ้าหน้าทีทุจริ ตและประพฤติมิชอบจาก
ผู้ บังคับบัญชาชั นต้น หรื อทางเว็บไซต์ กล่องรับฟังความคิดเห็น ตู้ ปณ. หรื อวิธีอืนใดก็ตามในเบื องต้ นให้ถือ
เป็ นความลั บของทางราชการ หากเป็ นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายทีระบุหลั กฐาน กรณี แวดล้ อมปรากฎชั ด
แจ้งตลอดจนมีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั น
ข้ อ ๕ เพือประโยชน์ในการรับเรื องร้องเรี ยน ตามข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดให้มีคณะกรรมการ
จัดระบบการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรี ยนขึ น เพือทํ าหน้าที ดังนี
(๑) กํ าหนดวิธีการดํ าเนินการหรื อขั นตอนปฏิบัติเกียวกับการรับเรื องร้องเรี ยน
(๒) ศึกษาทบทวนกรณีข ้อร้องเรี ยนมีมูลนําเสนอสถาบันเพือพิจารณาปรับปรุ งวิธี
ปฏิบัติราชการต่อไป
(๓) หน้าทีอืนทีเกียวข้องกับการร้องเรี ยนตามทีหน่วยงานมอบหมาย
ข้ อ ๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานทํ าการสืบสวนทางลั บว่าเรื องร้องเรี ยนมีมูลความจริ งเพียงใด
หรื อไม่ ถ้ าเห็นว่าเป็ นกรณีไม่มีมูลจึงยุติเรื องได้ ทั งนี ให้รีบดํ าเนินการให้แล้ วเสร็ จโดยเร็ว
ข้ อ ๗ ให้หน่วยงานทีเป็ นผู้ ได้รับเรื องราวร้องเรี ยนเจ้าหน้าทีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ แจ้ง
ให้ผู้ ร้องเรี ยนทราบในทางลั บ หลั งจากทีได้รับเรื อง และภายหลั งการสืบสวนภายในเวลาอั นสมควร
ข้ อ ๘ ถ้ าปรากฎว่ามีความจริ งอั นเป็ นกรณี ความผิดทางกฎหมายบ้านเมืองให้ด ํ าเนินคดีอาญา
ถ้ าปรากฏมีมูลความจริ งเป็ นกรณีความผิดวินัย ให้ด ํ าเนินการสอบสวน หรื อตั งคณะกรรมการสอบสวนไปตาม
กฎหมายเกียวกับความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าทีประเภทนั น
ข้ อ ๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลพินิจสั งการทีสมควรเพือคุ ้มครองผู้ ร้อง พยาน และบุคคลที
ให้ข ้อมูลในการสืบสวนหรื อสอบสวน อย่าให้ต ้องรับภัยหรื อความไม่ชอบธรรม ซึ งอาจเนืองมาจากการร้องเรี ยน
การเป็ นพยานหรื อการให้ขอ้ มูลนั น โดยให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวั นที ๒๓ กุมภาพั นธ์๒๕๔๒ คือ
๙.๑ ให้ถือว่าการให้ข ้อมูล หรื อการเป็ นพยาน หรื อการส่งเอกสารหลั กฐานเป็ นการ
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
๙.๒ ผู้ บังคับบัญชาจะต้องไม่กลั นแกล้ งในทางใด ๆ ต่อเจ้าหน้าทีผู้ ให้ข ้อมูล หรื อ
ให้ถ ้ อยคํ าในฐานะพยาน
๙.๓ ผู้ บังคับบัญชาจะต้องให้ความคุ ้มครองแก่เจ้าหน้าทีผู้ ให้ข ้อมูล หรื อให้ถ ้ อยคํ า
ในฐานะพยาน โดยมิให้ถูกกลั นแกล้ งหรื อข่มขู่จากผูกร้
้ ถู องเรี ยน หรื อผู้ มีส่วนเกียวข้อง และขอความร่ วมมือ
หรื อประสานกั บสํานักงานอั ยการสูงสุด เพือเป็ นทนายแก้ ต่างในกรณี ทีผู้ ให้ข ้อมูลถูกฟ้ องร้องในคดีแพ่งหรื อ
อาญา
๙.๔ ผู้ บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บ ํ าเหน็จความชอบเป็ นกรณี พิเศษแก่เจ้าหน้าที
ผู้ ให้ข้อมูล หรื อให้ถ้ อยคํ าในฐานะพยานทีเป็ นประโยชน์และเป็ นผลดีต่อทางราชการได้

-๓๙.๕ คณะกรรมการสอบสวน หรื อผู้ บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจเพือกั นบุคคลผู้
มีส่วนร่ วมกระทํ าผิดไว้ เป็ นพยาน หรื อลดหย่อนผ่อนโทษได้ ตามเหตุและผลของเรื อง
๙.๖ เจ้าหน้าทีผู้ ให้ข ้อมูล หรื อให้ถอยคํ
้ าในฐานะพยานสามารถร้องขอความเป็ น
ธรรมต่อสภาสถาบัน หรื อ ก.พ.อ. ได้เมือถูกกลั นแกล้ งอั นเป็ นผลจากการให้ข ้อมูล หรื อให้ถ ้ อยคํ าในฐานะพยาน
ข้ อ ๑๐ ในการดํ าเนินการตามขั นตอนสืบสวนในทางลั บ เพือหาข้อเท็จจริหากเจ้
ง าหน้าทีผู้
สืบสวนในทางลั บได้ กระทํ าละเมิดต่อเจ้าหน้าทีผู้ ถูกกล่าวโทษหรื อบุคคลภายนอกและความเสียหายดังกล่าว
เกิดขึ นจากการกระทํ าในหน้าที แม้ มิได้ กระทํ าโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สถาบันต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เสียหาย ตามหลั กเกณฑ์ในพระราชบัญญั ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที
พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้ อ ๑๑ ในกรณี อธิการบดีเป็ นผู้ รับเรื องราวร้องเรี ยนเจ้าหน้าทีทุจริ ตและประพฤติมิชอบให้ส่ง
สําเนาเรื องราวร้องเรี ยนโดยปิ ดชือผู้ ร้องให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้ อ ํ านวยการ หรื อหัวหน้าหน่วยงานที
เรี ยกชือ
อย่างอืน ซึ งเป็ นผู้ บังคับบัญชาของผู้ ถูกกล่าวโท
ษ หรื อหน่วยงาน เพือทํ าการสืบสวนทางลั บว่ามีมูลความจริ ง
เพียงใดหรื อไม่ ถ้ าเห็นว่าเป็ นกรณี ไม่มีมูล หัวหน้าหน่วยงานจึงยุติเรื องได้ ทั งนี ให้รีบดํ าเนินการ
ให้แล้ วเสร็ จ
โดยเร็ว แล้ วรายงานให้อธิการบดีทราบ
ข้ อ ๑๒ การสืบสวนในทางลั บให้ด ํ าเนินการสืบสวนตามวิธีการทีหัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควร
เพือแสวงหาข้อเท็จจริ งและหลั กฐาน เพือทีจะทราบรายละเอียดแห่งเรื องราวร้องเรี ยน และการสืบสวนนี ควร
รวบรวมข้อเท็จจริ งและพยานหลั กฐานในเบื องต้ น เป็ นสํานวนการสืบสวนเพือประโยชน์ในการดํ าเนินการ
ต่อไปด้วย
ประกาศ ณ วั นที ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
รองศาสตราจารย์

ปรี ชา จรุ งกิจอนันต์
(ปรี ชา จรุ งกิจอนันต์ )
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพั ฒนบริ หารศาสตร์

