
มาตรการป้องกันการรบัสินบน 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีว้ดัความเร็จ 

1.จ านวนบคุลากรที่ถกู

ลงโทษทางวินยัเก่ียวกบั

การรับสนิบน เปา้หมาย 

0 คน 

2. จ านวนเร่ือง

ร้องเรียนนเก่ียวกบัการ

รับสนิบนของบคุลากร 

เปา้หมาย 0 เร่ือง 

 

มาตรการในการป้องกนัการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของบุคลากร 

      บคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ต้องปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์    
การรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้หรือรับของขวญัของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศกึษา พ.ศ. 2552 

 

การด าเนินการจดักิจกรรมเพ่ือป้องกนัการรับสินบน 
1. ดา้นการปลุกจิตส านึกไม่รับสินบนทุกรูปแบบ 
    -จดัอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับสินบนและบทลงโทษ
ทางกฎหมายส าหรับผูท่ี้ใหห้รือรับสินบน 
    -จดัท าคู่มือการป้องกนัการรับสินบน  
    -ประชาสมัพนัธ์รณรงคก์ารปฏิบติังานท่ีปลอดจากการทุจริต ไม่เรียก
รับสินบน  
2. ดา้นการป้องกนัการรับสินบน 
    -จดัท าประกาศมหาวทิยาลยั เร่ือง มาตรการป้องกนัการรับสินบน
ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร และเผยแพร่ 
    -เผยแพร่จรรยาบรรณวชิาชีพ   
    -เผยแพร่ตวัอยา่งการกระท าท่ีเขา้ข่ายรับสินบน  
 

การตดิตามประเมนิผล 
1. ก าหนดปฏิทิน วธีิการการติดตาม ประเมินผ 
2. งานการเจา้หนา้ท่ีและนิติการด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
3. สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานป้องกนัการรับ
สินบนต่อผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 
4. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการป้องกนัการรับสินบน 
 

การด าเนินการทางวนิัยและการลงโทษ 

     ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่
ดว้ย การด าเนินการทางวนิยัการสอบสวน พิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสัง่พกัหรือสัง่
ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข ์พ.ศ. 2551 ใหอ้ธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. มี
อ านาจสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
แต่ในกรณีเรียกทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
ผูอ่ื้นซ่ึงถือเป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ ให้
อธิการบดีมีค าสัง่ลงโทษไล่ออกจากราชการเพียง
สถานเดียวเท่านั้น 
 

กระบวนการจดัการข้อร้องเรียนการรับสินบน 
ด าเนินการตามระบบกลไกของมหาวทิยาลยั 
 

หลกัการและเหตผุล 

     มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ตระหนกัและ
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบตังิานให้โปร่งใส ยดึ
มัน่ในคณุธรรม ปลอดจาก
การทจุริตประพฤตมิิชอบ 
จงึได้จดัท ามาตรการ
ปอ้งกนัการรับสินบน  

 
มาตรการบงัคบัและ
ลงโทษตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
    ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 103 
และมาตรา 103/1 

หน่วยงานและ
ผูรั้บผดิชอบ 
    งานการเจา้หนา้ท่ีและ
นิติการ 
 

input process 
input 

Feedback 



มาตรการในการป้องกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากร 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์    การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
การเรี่ยไร ดังนี้ 

1. ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  อย่างเคร่งครัด 

2. ห้ามบุคลากรในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับ
เงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้ง
ในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 

  2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน 
ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความ
เป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น  การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ 
ทั้งนี้จะรับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 
     2.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่
เกิน 3,000 บาท 
   2.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตรก านัลของ
ห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม 
เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท 
    2.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
  3. ห้ามบุคลากรในสังกัดให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติ
ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้ 
  4. ห้ามบุคลากรในสังกัดยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
  5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญเพ่ือเป็นการป้องกันการ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  6. ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รบัฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ



ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย วา่มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  
   7. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 



 

 

 

 

 

 

 

 


