


 

 

 

คู่มือการป้องกันการรับสินบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ

    ปญหาการเรียกรับสินบนถือวาเปนปญหาใหญสำหรับหนวยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลไทยไดกำหนด

นโยบายในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐที่มุงเนนใหองคกรมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ 

    ดังนั้นเพื่อเปนการปลุกจิตสำนึกใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เขาใจและตระหนักถึงประโยชนสวนรวมและตอตานการรับสินบนจึงไดจัดทำคูมือการปองกันการรับ

สินบนเพื่อเปนสื่อในการเผยแพรความรูที่เกี่ยวของในการดำเนินงานดานปองกันการรับสินบนรวมทั้ง

ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรวมถึงผูที่เกี่ยวของไดรับทราบปฏิบัตประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรวมถึงผูที่เกี่ยวของไดรับทราบปฏิบัติ

ตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับที่กำหนดเพื่อปองกันการรับสินบนและไมใหเกิดปญหาการเรียกรับ

เรียกรับสินบนขึ้นในองคกร            

      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปองกันการรับสินบนจะเปนประโยชนใน

การปฏิบัติหนาที่สามารถนำไปใชในการบริหารจัดการองคกรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป



                                                            สารบัญ

๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการรับสินบน                               ๑

 ๑.๑ ความหมายการรับสินบน                                    ๑

 ๑.๒ รูปแบบการเรียกรับสินบน                                                                 ๑

๒. แนวทางการปองกันการรับสินบนสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

    กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด 

  ๒.๑ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตามกฎหมาย       ๒

  ก. เราควรรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือไม                                             ๒

  ข. หากรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเพื่อรักษาไมตรี มิตราภาพ                             ๓

      หรือความสัมพันธอันดี ควรดำเนินการอยางไร

  ค. บุคคลในครอบครัวรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไวจะถือวาตัวเราผิดหรือไม             ๓

 ๒.๒ กลไกการสงเสริมใหปฏิบัติเพื่อปองกันการรับสินบนตามประมวลจริยธรรม

  ก. นโยบายมหาวิทยาลัย                                                                      ๔

    ข. การสงเสริมผูประพฤติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย                                ๖

๓. มาตรการบังคับและลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ                                        ๗

 ๓.๑ ความรับผิดตามกฎหมายอาญา                                                          ๗

  ก. ประมวลกฎหมายอาญา 

  ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต       ๗

      พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑

 ๓.๒ การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ                                                  ๘

๔. ชองทางการรอง๔. ชองทางการรองเรียน                                                                       ๘

๕. ภาคผนวก                                                                                 ๑๐



คู่มือการป้องกันการรับสินบน  

๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับสินบน 

 ๑.๑ ความหมาย  

  ค ำว่ำ “สินบน” หมำยถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่ให้แก่บุคคลเพ่ือให้ผู้นั้นกระท ำ
กำรหรือละเว้นไม่กระท ำกำรตำมที่ผู้จ่ำยเงินสินบนต้องกำร (ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ) 

  กำรรับสินบน (Bribery) จึงเป็นกำรตกลงรับข้อเสนอที่ให้หรือสัญญำว่ำจะให้ผลประโยชน์
ต่ำงๆ ทั้งในรูปแบบของทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำยหรือ
ศีลธรรม ซ่ึงกำรเรียกรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่รัฐก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงพฤติกรรมกำรทุจริต โดยเป็นกำรใช้
อ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยไปในทำงที่ผิด โดยแทนที่จะใช้อ ำนำจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมกลับเอำอ ำนำจดังกล่ำว
มำใช้ในกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนบุคคล   

 ๑.๒ รปูแบบการเรียกรับสินบน 

  ปัจจุบันมีกำรให้และรับสินบนมีหลำกหลำยรูปแบบปรับเปลี่ยนตำมแต่ละพฤติกำรณ์ของ
ผู้กระท ำ อย่ำงไรก็ดีกำรเรียกรับสินบน มีลักษณะแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

  ๑) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรียกรับสินบน  

   ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรียกรับสินบน อำจเกิดในลักษณะต่ำงๆกัน เช่น กลั่นแกล้ง
ให้บุคคลถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ หลังจำกนั้นก็ข่มขู่หรือจูงใจให้จ่ำยสินบน ลักษณะนี้ก็มีอยู่มำกใน
สังคมไทยตำมที่เป็นข่ำว หรือเป็นกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตรวจพบกำรกระท ำควำมผิดของประชำชน แทนที่จะ
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกลับข่มขู่หรือจูงใจให้เจ้ำของอำคำรจ่ำยสินบนเพ่ือละเว้นไม่ด ำเนินคดี รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐเรียกรับสินบนเพ่ือใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ ด ำเนินกำรให้บุคลใดบุคคลหนึ่งได้สิทธิ หรืองดเว้นจำก
หน้ำที่อันต้องท ำตำมกฎหมำย กรณีแบบนี้ก็มีมำกในปัจจุบันเช่นกัน  

   ส ำหรับกำรเรียกรับสินบนในสถำบันอุดมศึกษำ ก็มีตัวอย่ำงที่เด่นชัดอย่ำงเช่น               
กำรรับสินบนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ ซึ่งมีเม็ดเงินจ ำนวนมหำศำลในกำรท ำสัญญำ
เพ่ือรับจ้ำงก่อสร้ำงอำคำร สิ่งปลูกสร้ำงภำยในมหำวิทยำลัย ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่รัฐจึงเป็นตัวแปรส ำคัญที่จะท ำให้
เป็นผู้ชนะรำคำและได้งำนก่อสร้ำงดังกล่ำว กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจึงพบกำรทุจริตบ่อยครั้ง ทั้งในรูปแบบกำรฮ้ัว
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบก ำหนดรำยละเอียด(TOR) ก ำหนดเงื่อนไข ค ำนวณรำคำกลำง ออกประกำศ
ประกวดรำคำ กำรประกำศผล กำรอนุมัติ กำรท ำสัญญำ ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล้วน                
มีช่องโหว่และเกิดกำรทุจริตได้ง่ำย 

  ๒) คนกลำงเรียกรับสินบน 

   กรณีนี้เจ้ำหน้ำของรัฐจะไม่ได้เป็นคนเรียกรับสินบนโดยตรง แต่เป็นคนกลำงไปเรียก
เงินจำกประชำชนอีกทอดหนึ่งโดยเป็นตัวแทนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรกระท ำดังกล่ำวท ำให้กำรหำ
พยำนหลักฐำนเป็นเรื่องยำก เพรำะเป็นเรื่องกำรสมยอมกันทั้งสองฝ่ำยทั้งคนให้และคนรับ  



๒ 

 

 

๒. แนวทางการป้องกันการรับสินบนส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด  

 เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่                  
ภำครัฐว่ำจะต้องตัดสินใจและกระท ำหน้ำที่โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลักปรำศจำกผลประโยชน์               
ส่วนบุคคล หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนได้รับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท ำให้มีอิทธิพลต่อ                 
กำรตัดสินใจและกำรกระท ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบท ำลำยควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน 
และกระทบต่อกระบวนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ทั้ งนี้ภำครัฐจึงด ำเนินกำรวำงนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ดังจะเห็นได้จำกประกำศ           
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์                
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้                 
หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2544 เมื่อประกอบกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน             
ในสถำบันอุดมศึกษำพ.ศ. 2547 และข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยำบรรณของข้ำรำชกำร พลเรือนและบุคลำกรในมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 จึงมีแนวทำงปฏิบัติและกลไก
กำรส่งเสริม เพื่อป้องกันกำรรับสินบนส ำหรับบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

 ๒.๑ แนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมาย 

  กำรจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด มี ๓ ค ำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่
รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด คือ เรำควรรับหรือไม่ เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่ เรำสำมำรถเก็บไว้เป็น
ของตนเองได้หรือไม ่

  ก. เราควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม ่

  โดยหลักกำรแล้ว กฎหมำยบัญญัติห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืน ซึ่งหมำยควำมว่ำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
บุคคลอื่นได้เลย 

  อย่ำงไรก็ดี กำรให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตำมปกติประเพณีนิยมและมีมูลรำคำไม่สูง
มำกนัก กฎหมำยได้ก ำหนดเป็นข้อยกเว้น ซ่ึงกรณีใดบ้ำงที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรวมทั้งบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
สำมำรถรับไว้ได้โดยไม่ถือว่ำผิดกฎหมำย ต้องพิจำรณำตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2544 และประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

 

 

 



๓ 

 

  กรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถรับรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้ได้               
โดยชอบด้วยกฎหมาย  

๑. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ 
 รบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวน                 

ที่เหมำะสมตำมฐำนำนุรูป 
 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำ

ในกำรรับจำกแต่ละคนแต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท 
 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับ

บุคคลทั่วไป 
๒. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตำมปกติประเพณีนิยมและมีรำคำหรือมูลค่ำไม่

เกิน 3,000 บำท 
๓. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคล

ทั่วไป 

  ข. หากรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อรักษาไมตรี มิตราภาพ หรือความสัมพันธ์            
อันดี ควรด าเนินการอย่างไร 

   หำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำยใด มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดไว้เพ่ือรักษำไมตรี มิตรภำพหรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล หำกกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นเกินกว่ำ 3,000 บำท บุคลำกรผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ที่ได้รับ ต่ออธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในทันทีท่ีสำมำรถกระท ำได้ 

   เมื่ ออธิกำรบดี  ทรำบแล้วจะด ำ เนินกำรวินิจฉัยว่ ำมี เหตุผลควำมจ ำ เป็น                       
ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิ
ของตนหรือไม่ ในกรณีที่อธิกำรบดี มีค ำสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนได้เพรำะเหตุใดก็ตำม ให้บุคลำกรผู้ที่ได้รับทรัพย์สินต้อง
ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นให้กับมหำวิทยำลัยฯ โดยเร็ว และเมื่อบุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้คืนหรือ
ส่งมอบแล้วให้ถือว่ำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว แต่หำกผู้ได้รับ
ทรัพย์สินเป็นอธิกำรบดี ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงในทันทีที่สำมำรถท ำได้เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์ สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งถอดถอน โดยผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งถอดถอน จะเป็นผู้มีอ ำนำจพิจำรณำและ             
ออกค ำสั่งให้รับหรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว 

  ค. บุคคลในครอบครัวรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไว้จะถือว่าตัวเราผิดหรือไม่  

   ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ     
พ.ศ. 2544 ได้วำงหลักเกณฑ์ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว                  
รับของขวัญจำกผู้เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ดังนั้น ตำมควำมหมำยของระเบียบนี้ 



๔ 

 

บุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ซึ่งรวมถึงบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะเป็น คู่สมรส บุตร บิดำมำรดำ
พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน ย่อมไม่สำมำรถรับ เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
จำกผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่นเดียวกับตัวเจ้ำหน้ำที่เอง 

   ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของบุคลำกรของมหำวิทยำลัย รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดไว้แล้ว โดยบุคลำกรทรำบในภำยหลังว่ำ เป็นกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไว้โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย บุคลำกรต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ ได้รับ                    
ต่ออธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในทันทีที่สำมำรถกระท ำได้  เมื่ออธิกำรบดีทรำบแล้ว                       
จะด ำเนินกำรวินิจฉัยและมีค ำสั่งว่ำจะให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น              
สิทธิของตนได้หรือไม่    ในกรณีที่อธิกำรบดีมีค ำสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นไว้ ก็ให้บุคลำกร              
ผู้นั้นน ำทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นส่งคืนแก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีที่ไม่สำมำรถขึ้นได้เพรำะเหตุใดก็ตำม                     
ให้บุคลำกรผู้ที่ได้รับทรัพย์สินต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้กับมหำวิทยำลัยโดยเร็ว  ทั้งนี้ เมื่อได้ด ำเนินกำรคืน
หรือส่งมอบแล้วให้ถือว่ำบุคลำกรผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว 

 ๒.๒ กลไกการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ก. นโยบายของมหาวิทยาลัย 

   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นส่วนรำชกำรระดับกรม สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร มี พันธกิจตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                       
พ.ศ. 2547 ประกอบกับกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัยกำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

   เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของมหำวิทยำลัยเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตำม               
พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วย กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึงให้กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ
ปลอดจำกกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และเกิดธรรมำภิบำลในสังคมไทย รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงประกำศ เจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตและและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ  และพร้อมที่จะรับผิดชอบ                          
หำกเกิดควำมไม่เป็นธรรมหรือกำรทุจริตขึ้นในหน่วยงำน  เพ่ือให้สำธำรณะชนเกิดควำมเชื่อมั่นใน                         
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยออก               
เป็นประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เรื่อง กำรแสดงเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต               
และมุ่งม่ันในกำรบริหำรงำนให้ส ำเร็จตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

   นอกจำกนี้ เพ่ือให้เกิดพลังในกำรผลักดันให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                 
เป็นหน่วยงำนที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส จึงก ำหนดลงในประกำศ ให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ทุกคนยึดมั่นในหลักกำรของควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนโดยเคร่งครัด 
โดยก ำหนดนโยบำยเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติให้เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ดังนี้ 

 



๕ 

 

   1. ด้ำนควำมโปร่งใส 
    ให้บุคลำกรทุกคนให้ข้อมูลเปิดเผยและกำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงข้อมูล
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
โดยเฉพำะกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมไปถึงกำรเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน 

   2. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
    ให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบอย่ำงครบถ้วนเคร่งครัด 
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำมพันธกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมรั บผิดชอบต่อกำรปฏิบัติตำม
ภำระหน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรงำน 

   3. ด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
    ให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือประโยชน์ ปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย รวมถึงกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์
ทับซ้อน ยึดมั่น และปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

   4. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
    ให้บุคลำกรทุกคนร่วมกำรปลูกฝังและสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร                  
ที่แสดงถึงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลำกร ได้แก่ กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมกำรท ำงำน     
ที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ ไม่ยอมรับไม่ทนต่อพฤติกรรมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
ทุกประเภท ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด ำเนินกำรเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต สำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม เห็นควำมส ำคัญและเกิดควำมตระหนักถึงผลกำรทุจริต เกิดควำมอับอำยและกลัวที่
จะกระท ำกำรทุจริตพร้อมแจ้งเบำะแสหรือให้ข้อมูลแก่งำนตรวจสอบภำยในเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในมหำวิทยำลัย 

   5. กำรคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
    ให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เคร่งครัดและยึดหลักต้อง เป็นธรรม เท่ำเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมันคุณธรรมในกำรบริหำรงำนทำงด้ำน
บุคคล งบประมำณ กำรมอบหมำยงำน ให้มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบไ ด้ รวมถึงกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

   6. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 

    ให้ทุกหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้               
เกิดกำรรับรู้ถึงเจตจ ำนงสุจริต โดยมีกำรก ำหนดรูปแบบ ช่องทำง วิธีกำร กำรสื่อสำรที่หลำกหลำยเพ่ือให้
บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง และสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งกำร
ก ำกับติดตำมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมเจตจ ำนง 5 ด้ำนข้ำงต้น 



๖ 

 

ข. การส่งเสริมผู้ประพฤติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

  ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ไดก ำหนดขอบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชรว่ำ
ด้วย จรรยำบรรณของข้ำรำชกำรและบุคลำกร พ.ศ. 2551 ไวเพ่ือเป็นประมวลควำมประพฤติส ำหรับรักษำ
ศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐำนะของบุคลำกร อันจะสงผลใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใส
ศรัทธำและยกย่องของบุคลำกรโดยทั่วไป ซึ่งจรรยำบรรณตำมขอบังคับนี้ก ำหนดโดยยึดมั่นในหลักกำรในสิ่ง
ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได และปฏิบัติหนำที่โดยไม
เลือกปฏิบัติย่ำงไม่เป็นธรรม มุงผลสัมฤทธิ์ของงำน รวมทั้ง ไมใช้อ ำนำจครอบง ำผิดท ำนองคลองธรรม  

  ดังนั้น บุคลำกรของมหำวิทยำลัย จึงต้องยึดมั่นในหลักกำรตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรอย่ำงเคร่งครัด ในส่วนของกำรป้องกันกำรรับสินบน ได้ถูกก ำหนดไว้ใน
จรรยำบรรณต่อตนเองวิชำชีพและกำรปฏิบัติงำน มีสำระส ำคัญดังนี้ 

   1. บุคลำกรของมหำวิทยำลัยพ่ึงเป็นผู้มีศีลและท ำอันดีและประพฤติตนให้เหมำะสม
กับกำรเป็นข้ำรำชกำร 

   2. เพ่ิงใช้วิชำชีพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์และไม่แสวงหำประโยชน์              
โดยมิชอบในกรณีที่วิชำชีพใดมีจรรยำบรรณวิชำชีพก ำหนดไว้พ่ึงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพนั้นด้วย 

   3. พ่ึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนำตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะในกำรท ำงำนเพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  ทั้งนี้ หำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำยใดกระท ำผิดจรรยำบรรณ โดยเรียกรับหรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกนักศึกษำหรือ ผู้รับบริกำรเพ่ือจูงใจให้กระท ำกำรหรือละเว้นกระท ำกำรใด              
จะถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ อย่ำงร้ำยแรง ซึ่งคณะกรรมกำรจรรยำบรรณสำมำรถพิจำรณำลงโทษ
ตักเตือนหรือสั่งให้ด ำเนินกำรให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนดหรือท ำทัณฑ์บนไว้ได้ แต่ ด้วยพฤติกำรณ์แห่ง                      
กำรกระท ำของ กำรเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ย่อมเป็น ควำมผิดทำงวินัยร่วมอยู่ด้วย               
ซึ่งกำรลงโทษทำงไหนอำจจะรุนแรงกว่ำกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณตำมข้อบังคับนี้ได้ 

  นอกจำกนี้ ข้อบังคับดังกล่ำวยังก ำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจรรยำบรรณมหำวิทยำลัย
รำชภัฏก ำแพงเพชรขึ้น  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ส ำคัญในกำรเผยแพร่จรรยำบรรณให้ เป็นที่ ยอมรับ                                
ซึ่งคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ ได้จัดท ำคู่มือจรรยำบรรณส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย               
รำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ืออธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณและแนวปฏิบัติ                 
ส ำหรับกำรประพฤติตำมจรรยำบรรณ  

  คณะกรรมกำรจรรยำบรรณยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรยกย่องและประกำศเกียรติคุณ              
ผู้ที่ประพฤติตำมจรรยำบรรณจนได้รับกำรยอมรับจำกสังคม ซึ่งคณะกรรมกำรฯ จะด ำเนินกำรคัดเลือก
บุคลำกรที่มีควำมประพฤติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพดีเด่นและมอบโล่ประกำศเกียรติคุณเป็นรำยปีทุกปี  



๗ 

 

๓. มาตรการบังคับและลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๑ ความรับผิดตามกฎหมายอาญา 

  ก. ประมวลกฎหมายอาญา 

   กำรที่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนของตน ถือเป็น
ควำมผิดทำงอำญำตำมมำตรำ ๑๔๙ และ ๑๕๗ ซึ่งมีอัตรำโทษจ ำคุกสูงสุดถึงประหำรชีวิต  

   มำตรำ 149  "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภา
จังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ
ประหารชีวิต" 

   มำตรำ 157 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

  ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑  

   พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ ข้อห้ำมในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่รัฐไว้
อย่ำงชัดเจน และหำกไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นควำมผิดฐำน
ทุจริตต่อหน้ำที่หรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำด้วย ซึ่งโทษทำงอำญำของควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่นั้นจะก ำหนดโทษไว้สูงเพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข็ดหลำบและไม่กล้ำด ำเนินกำรใดๆอันเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่  

   มำตรำที่ก ำหนดข้อห้ำมและโทษทำงอำญำไว้ ได้แก่ มำตรำ 103 และมำตรำ 
103/1 มีข้อควำมดังนี้ 

   มำตรำ ๑๐๓ “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  



๘ 

 

  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม” 

   มำตรำ ๑๐๓/๑ “บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย” 

 ๓.๒ การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  ด้วยพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ได้ก ำหนด ให้บุคลกรของ
มหำวิทยำลัย ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแล                 
เอำใจใส่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทั้งห้ำมมิให้อำศัย หรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัย อ ำนำจหน้ำที่รำชกำร
ของตนไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  

  หำกไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
จำกผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมำย บุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่มีหลักฐำนแน่ชัดว่ำประพฤติผิดเช่นนั้น ถือว่ำเป็น 
กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้               
อันเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรและถือเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ซึ่งโดยปกติ บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงนั้น ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วย              
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยกำรสอบสวน พิจำรณำกำรลงโทษ กำรออกจำกรำชกำร กำรสั่งพักหรือสั่งให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อน กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ให้อธิกำรบดีโดยมติ ก.บ.ม. มีอ ำนำจสั่งลงโทษปลด
ออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร แต่ในกรณีเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้อ่ืนซึ่งถือเป็นกำรทุจริตต่อ
หน้ำที่รำชกำร ให้อธิกำรบดีมีค ำสั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรเพียงสถำนเดียวเท่ำนั้น 

๔. ช่องทางการร้องเรียน 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและให้
ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ จึงก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรรับสินบนไว้ ได้แก่ 

  ๑. ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงทำงเว็บไซด์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

   มหำวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรเปิดช่องทำงให้ร้องเรียนมำยังอธิกำรโดยตรง ผ่ำนทำง 
“สำยตรงอธิกำรบดี” (https://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/contact.php) เพ่ือให้แน่ใจว่ำเรื่อง
ร้องเรียนได้รับกำรพิจำรรำอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม  

  ๒. ร้องเรียนโดยกำรท ำเป็นหนังสือ เรียนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

   ส่งมำตำมท่ีอยู่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 62000 

 



                           

     - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

   - ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

      ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหหรือรับของขวัญจากเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

   - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา

         วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

   - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย จรรยาบรรณของขาราชการและบุคลากร พ.ศ. 2551

                                             ภาคผนวก



บรรณานุกรม 

คู่มือแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
 ปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
 ๑๐๓ ประจ าปีงบประมาณ 2554, ส านักกฎหมาย. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แห่งชาติ 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖๐, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน, กรมอนามัย. กระทรวงสาธารณสุข 




