คู่มือการป้องกันการรับสินบน

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับการรับสิ นบน
1. ความหมาย
สิ นบน หมายถึ ง ทรั พย์สิน ของขวัญ หรื อประโยชน์อย่างอื่ นที่ ให้แก่ บุคคลเพื่อให้ผู น้ ้ ัน
กระทาการหรื อละเว้นไม่กระทาการตามที่ผจู ้ ่ายเงินสิ นบนต้องการ (สานักงานราชบัณฑิตยสภา)
การรับสิ นบน (Bribery) เป็ นการตกลงรับข้อเสนอที่ให้หรื อสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์
ต่างๆ ทั้งในรู ปแบบของทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อสิ่ งตอบแทน เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการกระทาที่ผดิ กฎหมาย
หรื อศีลธรรม ซึ่งการเรี ยกรับสิ นบนของเจ้าหน้าที่รัฐเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่แสดงถึงพฤติกรรมการทุจริ ต โดย
เป็ นการใช้อานาจที่ได้รับมอบหมายในการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล แทนที่จะใช้อานาจเพื่อประโยชน์
ส่ วนรวม ซึ่ งเป็ นการใช้อานาจหน้าที่ในทางที่ผิด
ของขวัญ หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กนั เพื่ออัธยาศัยไมตรี
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็ นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรื อเพื่อการ
สงเคราะห์ หรื อให้เป็ นสิ นน้ าใจ การให้สิทธิ พิเศษซึ่ งมิใช่เป็ นสิ ทธิ ที่จดั ไว้สาหรับบุคคลทัว่ ไปในการได้รับ
การลดราคาทรัพย์สิน หรื อการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริ การ หรื อความบันเทิง ตลอดจนการออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรื อท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่วา่ จะให้
เป็ นบัตร ตัว๋ หรื อหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรื อการคืนเงินให้ในภายหลัง
ประโยชน์ อื่นใด หมายถึง สิ่ งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริ การ การรับการฝึ กอบรม หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ปกติประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรื อวันสาคัญซึ่ งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสี ยใจ
หรื อการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิในสังคมด้วย
2. รู ปแบบการเรียกรับสิ นบน
ปั จจุบนั มีการให้และรับสิ นบนมีหลากหลายรู ปแบบปรับเปลี่ยนตามแต่ละพฤติการณ์ ของ
ผูก้ ระทา อย่างไรก็ดีการเรี ยกรับสิ นบน มีลกั ษณะแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
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1) เจ้าหน้าที่ของรัฐเรี ยกรับสิ นบน
ในกรณี เจ้าหน้าที่ ของรั ฐเรี ยกรั บสิ นบน อาจเกิ ดในลักษณะต่ างๆกัน เช่ น กลัน่
แกล้งให้บุคคลถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญา หลังจากนั้นก็ข่มขู่หรื อจูงใจให้จ่ายสิ นบน ลักษณะนี้ ก็มี
อยู่ม ากในสั ง คมไทยตามที่ เ ป็ นข่ า ว หรื อ เป็ นกรณี เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ตรวจพบการกระท าความผิ ด ของ
ประชาชน แทนที่จะดาเนิ นคดี ตามกฎหมายกลับข่มขู่หรื อจูงใจให้เจ้าของอาคารจ่ายสิ นบนเพื่อละเว้นไม่
ดาเนินคดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเรี ยกรับสิ นบนเพื่อใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ ดาเนินการให้บุคลใดบุคคล
หนึ่งได้สิทธิ หรื องดเว้นจากหน้าที่อนั ต้องทาตามกฎหมาย กรณี แบบนี้ก็มีมากในปั จจุบนั เช่นกัน
สาหรั บการเรี ยกรั บสิ นบนในสถาบันอุ ดมศึ กษา ก็มีตวั อย่างที่ เด่ นชัดอย่า งเช่ น
การรับสิ นบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้ อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่ งมีเม็ดเงินจานวนมหาศาลในการทาสัญญา
เพื่อรับจ้างก่อสร้างอาคาร สิ่ งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะทา
ให้เป็ นผูช้ นะราคาและได้งานก่อสร้างดังกล่าว การจัดซื้ อจัดจ้างจึงพบการทุจริ ตบ่อยครั้ง ทั้งในรู ปแบบการ
ฮั้วตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบกาหนดรายละเอียด(TOR) กาหนดเงื่ อนไข คานวณราคากลาง ออกประกาศ
ประกวดราคา การประกาศผล การอนุมตั ิ การทาสัญญา ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างล้วน มีช่อง
โหว่และเกิดการทุจริ ตได้ง่าย
2) คนกลางเรี ยกรับสิ นบน
กรณี น้ ี เจ้าหน้าของรัฐจะไม่ได้เป็ นคนเรี ยกรับสิ นบนโดยตรง แต่เป็ นคนกลางไป
เรี ยกเงินจากประชาชนอีกทอดหนึ่ งโดยเป็ นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทาดังกล่าวทาให้การหา
พยานหลักฐานเป็ นเรื่ องยาก เพราะเป็ นเรื่ องการสมยอมกันทั้งสองฝ่ ายทั้งคนให้และคนรับ

แนวทางการป้ องกันการรับสิ นบนสาหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1. มาตรการในการป้ องกันการรับทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดของบุคลากร
บุ ค ลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร จะรั บ ทรั พ ย์สินหรื อประโยชน์ อื่นใดได้
ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรื อมีขอ้ บังคับ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์
อื่นใดนอกเหนื อจากกฎหมาย กฎหรื อข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
เรื่ อง หลัก เกณฑ์ การรับทรั พย์สิ นหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ พ.ศ. 2543
ระเบี ยบส านักนายกรั ฐมนตรี ว่ า ด้ว ยการให้ ห รื อ รั บ ของขวัญ ของเจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ พ.ศ. 2544 ระเบี ย บ
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กระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยการรั บเงิ นหรื อทรั พย์สินที่ มีผูบ้ ริ จาคให้แก่ สถานศึ กษา พ.ศ. 2552 โดยมีแนว
ปฏิบตั ิในการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ ยไร ดังนี้
1. ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบตั ิตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ อง มาตรการ
ป้ องกันการรับสิ นบนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 อย่างเคร่ งครัด
2. ห้ า มบุ ค ลากรในสั ง กั ด รั บ หรื อถามน าถึ ง การรั บ ของขวัญ หรื อประโยชน์ อื่ น ใด
นอกเหนื อจากทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรื อข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่ องนี้ จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการค่าที่ พกั ในการเดิ นทางไปราชการ การรั บสวัสดิ การต่างๆ ที่ ทางราชการจัดให้ท้ งั ในรู ปแบบเป็ น
สวัสดิ การปกติ และการจัดสวัสดิ การฯ ตามระเบี ยบการจัดสวัสดิ การภายในของส่ วนราชการ รวมถึ งค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรื อค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรื อสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรื อ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
2.1 การรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ได้แ ก่ การรั บ ทรั พ ย์สิ น ฯ
จากปู่ ย่า ตา ยาย ลู ก หลาน เหลน ลื่ อ พี่ ลุ ง ป้ า น้า อา หรื อจากญาติ ของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่ างๆ
ในความเป็ นญาติ เช่ นเดี ยวกันกับที่ ได้กล่าวถึ งข้างต้น ความเป็ นญาติ จึงมี ได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณี น้ ี จึงไม่สามารถนาไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากนิ ติ
บุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ
ทั้งนี้จะรับได้ในจานวนเท่าไร จึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการให้ของญาติที่เป็ นผูใ้ ห้ทรัพย์สินฯ
2.2 การรับของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุ คคลอื่นซึ่ งมิใช่ ญาติเนื่ องในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม หรื อให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิ บตั ิในสังคม เท่านั้น
และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
2.3 การรั บ ค่ า รั บ รองและของขวัญ จากบุ ค คลอื่ น ซึ่ งมิ ใ ช่ ญ าติ อาทิ พาไป
รั บ ประทานอาหาร มอบบัต รก านัล ของห้ า งสรรพสิ น ค้า ต้อ งรั บ เนื่ อ งในโอกาสต่ า งๆ โดยปกติ ต าม
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อให้กนั ตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรอง
และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท
2.4 การรั บ ของขวัญหรื อประโยชน์ อื่นใดที่ เป็ นการให้ใ นลักษณะให้ก ับบุ คคล
ทัว่ ไป
3. ห้ า มบุ ค ลากรในสั ง กัด ให้ ข องขวัญ แก่ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผูบ้ งั คับบัญชานอกเหนื อจากกรณี ปกติประเพณี นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กนั โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณี นิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
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4. ห้ า มบุ ค ลากรในสั ง กัด ยิ น ยอมหรื อ รู ้ เ ห็ น เป็ นใจให้ บุ ค คลในครอบครั ว ของตนรั บ
ของขวัญ
หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็ นการรับของขวัญ
หรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณี นิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรื อมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. ควรใช้บตั รอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรื อใช้บตั รแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่ อเป็ นการป้ องกันการฝ่ าฝื นกฎระเบี ยบ อี กทั้งเพื่ อประโยชน์ ในการเสริ มสร้ างทัศนคติ ในการ
ประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. ในกรณี ที่เป็ นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิ น 3,000 บาท ซึ่ งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจาเป็ น
อย่า งยิ ง่ ที ่ต อ้ งรับ ไว้เ พื ่อ รัก ษาไมตรี มิต รภาพ หรื อ ความสัม พัน ธ์อ นั ดีร ะหว่า งบุค คล ซึ่ ง ในการรับ นี้
เจ้า หน้า ที่ของรั ฐผูร้ ั บฯ จะต้องแจ้งรายละเอี ยดข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการรั บทรั พย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ต่อ
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ งเป็ นหัว หน้า ส่ ว นราชการ ผู บ้ ริ ห ารสู ง สุ ด ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ผู บ้ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ
หน่ ว ยงานสถาบัน หรื อ องค์ ก รที ่เ จ้า หน้า ที ่ข องรัฐ ผู น้ ้ั น สัง กัด ในทัน ทีที ่ส ามารถกระท าได้ เพื ่อ ให้
ผู บ้ งั คับ บัญ ชาหรื อ ผู บ้ ริ ห ารสู ง สุ ด วินิ จ ฉัย ว่ามี เหตุ ผลความจาเป็ น ความเหมาะสม และสมควรที่ จะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั แก่ผใู ้ ห้ในทันที
หากเป็ นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรื อประโยชน์ฯ ให้กบั หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูน้ ้ นั สังกัดโดยเร็ ว
7. ห้ามการเรี่ ยไรในหมู่ ข ้าราชการหรื อการใช้สวัสดิ การใดๆ ของส่ วนรวมเพื่ อการจัดหา
ของขวัญให้แก่ขา้ ราชการชั้นผูใ้ หญ่ ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อสมาชิ กในครอบครั วของข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ โดย
เด็ดขาด
ดังนั้นการจะรับทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อื่นใด มี 3 คาถาม ที่ใช้ในการตัดสิ นใจว่าจะรับหรื อไม่
รับทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์อื่นใด คือ เราควรรับหรื อไม่ เราควรรายงานการรับหรื อไม่ เราสามารถเก็บไว้
เป็ นของตนเองได้หรื อไม่
ก. เราควรรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ อื่นใดหรื อไม่
โดยหลัก การแล้ว กฎหมายบัญ ญัติ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ผู ้ใ ดรั บ ทรั พ ย์สิ นหรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากบุ ค คลอื่ น ซึ่ งหมายความว่าบุ คลากรของมหาวิทยาลัยไม่สามารถรั บ ทรั พย์สิ นหรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นได้เลย
อย่างไรก็ดี การให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดตามปกติประเพณี นิยมและมีมูลราคาไม่
สู ง มากนัก กฎหมายได้ก าหนดเป็ นข้อ ยกเว้น ซึ่ งกรณี ใ ดบ้า งที่ เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ รวมทั้ง บุ ค ลากรของ
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มหาวิทยาลัยสามารถรับไว้ได้โดยไม่ถือว่าผิดกฎหมาย ต้องพิจารณาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การให้หรื อรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2543
กรณีทบี่ ุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถรับรับทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดไว้ ได้
โดยชอบด้ วยกฎหมาย
1. การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
✓ รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ ึ งให้โดยเสน่หาตามจานวน
ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
✓ รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่ญาติมีราคาหรื อ
มูลค่าในการรับจากแต่ละคนแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
✓ รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่การให้น้ นั เป็ นการให้ในลักษณะให้กบั
บุคคลทัว่ ไป
2. การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดตามปกติประเพณี นิยมและมีราคาหรื อ
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
3. การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่การให้น้ นั เป็ นการให้ในลักษณะ
ให้กบั บุคคลทัว่ ไป

ข. หากรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ อื่นใดเพื่อรักษาไมตรี มิตราภาพ หรื อความสั มพันธ์
อันดี ควรดาเนินการอย่างไร
หากบุคลากรของมหาวิทยาลัยรายใด มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งรับทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใดไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรื อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล หากการรับทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์น้ นั เกินกว่า 3,000 บาท บุคลากรผูน้ ้ นั ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับ ต่ออธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในทันทีที่สามารถกระทาได้
เมื่ อ อธิ การบดี ทราบแล้ ว จะด าเนิ น การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูน้ ้ นั รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ไว้เป็ น
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สิ ทธิ ของตนหรื อไม่ ในกรณี ที่อธิ การบดี มีคาสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์น้ นั แก่ผูใ้ ห้ในทันที แต่ในกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้เพราะเหตุใดก็ตาม ให้บุคลากรผูท้ ี่ได้รับ
ทรั พ ย์สิ นต้องส่ ง มอบทรั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ น้ ันให้ก ับ มหาวิท ยาลัย ฯ โดยเร็ ว และเมื่ อบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยได้คื นหรื อส่ งมอบแล้วให้ถื อว่าบุ คลากรของมหาวิทยาลัย ผูน้ ้ ันไม่ เคยได้รับ ทรั พย์สิ น หรื อ
ประโยชน์ดงั กล่าว แต่หากผูไ้ ด้รับทรัพย์สินเป็ นอธิ การบดี ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริ งในทันทีที่สามารถ
ทาได้เกี่ ยวกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ต่อผูม้ ีอานาจแต่งตั้งถอดถอน โดยผูม้ ีอานาจแต่งตั้งถอด
ถอน จะเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาและออกคาสั่งให้รับหรื อไม่รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าว
ค. บุคคลในครอบครัวรับทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดไว้ จะถือว่ าตัวเราผิดหรื อไม่
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรื อรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2544 ได้วางหลักเกณฑ์ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐยินยอมหรื อรู ้ เห็ นเป็ นใจให้บุคคลในครอบครั ว
รับของขวัญจากผูเ้ กี่ ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ตามความหมายของระเบียบนี้
บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ รัฐ ซึ่ งรวมถึ งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็ น คู่สมรส บุตร บิดา
มารดาพี่ น้อ งร่ ว มบิ ดามารดาหรื อ ร่ วมบิ ด าหรื อมารดาเดี ย วกัน ย่อมไม่ ส ามารถรั บ เงิ น ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใด จากผูเ้ กี่ยวข้องซึ่ งได้รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่นเดียวกับตัว
เจ้าหน้าที่เอง
ในกรณี ที่ บุ ค คลในครอบครั วของบุ คลากรของมหาวิทยาลัย รั บทรั พ ย์สิ นหรื อ
ประโยชน์อื่นใดไว้แล้ว โดยบุคลากรทราบในภายหลังว่า เป็ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดไว้โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุคลากรต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ที่ได้รับ
ต่ อ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร ในทัน ที ที่ ส ามารถกระท าได้ เมื่ อ อธิ ก ารบดี ท ราบแล้ว
จะดาเนิ นการวินิจฉัยและมีคาสั่งว่าจะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูน้ ้ นั รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ไว้
เป็ น สิ ทธิ ของตนได้หรื อไม่ ในกรณี ที่อธิ การบดีมีคาสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดนั้นไว้ ก็ให้
บุ คลากรผูน้ ้ นั นาทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดนั้นส่ งคื นแก่ผูใ้ ห้ในทันที แต่ในกรณี ที่ไม่สามารถขึ้ นได้
เพราะเหตุใดก็ตาม ให้บุคลากรผูท้ ี่ได้รับทรัพย์สินต้องส่ งมอบทรัพย์สินนั้นให้กบั มหาวิทยาลัยโดยเร็ ว ทั้งนี้
เมื่อได้ดาเนินการคืนหรื อส่ งมอบแล้วให้ถือว่าบุคลากรผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าว
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มาตรการบังคับและลงโทษตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ความรับผิดตามกฎหมายอาญา
1.1. ประมวลกฎหมายอาญา
การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานอย่างหนึ่ งอย่าง
ใดเรี ยกรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องซึ่ งได้รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของตน ถือ
เป็ นความผิดทางอาญาตามมาตรา 149 และ 157 ซึ่งมีอตั ราโทษจาคุกสู งสุ ดถึงประหารชีวติ
มาตรา 149 "ผู้ใดเป็ นเจ้ าพนักงาน สมาชิ กสภานิติบัญญัติแห่ งรั ฐ สมาชิ กสภา
จังหวัด หรื อสมาชิ กสภาเทศบาล เรี ยก รั บ หรื อยอมจะรั บทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใดสาหรั บตนเองหรื อ
ผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรื อไม่ กระทาการอย่ างใดในตาแหน่ งไม่ ว่าการนั้นจะชอบหรื อมิชอบด้ วย
หน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ห้าปี ถึงยีส่ ิ บปี หรื อจาคุกตลอดชีวิต และปรั บตั้งแต่ สองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท หรื อประหารชีวิต"
มาตรา 157 “ผู้ใดเป็ นเจ้ าพนักงาน ปฏิ บัติหรื อละเว้ นการปฏิ บัติหน้ าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่ ผ้ หู นึ่งผู้ใด หรื อปฏิ บัติหรื อละเว้ นการปฏิ บัติหน้ าที่โดยทุจริ ต ต้ องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ หนึ่งปี ถึงสิ บปี หรื อปรั บตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บ”
ข. พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 103 และมาตรา 103/1
พระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่า ด้วย การป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บญั ญัติ ข้อห้ามในการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่รัฐไว้อย่างชัดเจน และหากไม่ปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญดังกล่าว ให้ถือว่า
เป็ นความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธ รรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย ซึ่ งโทษทางอาญาของความผิดฐานทุ จริ ตต่ อหน้าที่ น้ นั จะ
กาหนดโทษไว้สูงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข็ดหลาบและไม่กล้าดาเนินการใดๆอันเป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่
มาตราที่กาหนดข้อห้ามและโทษทางอาญาไว้ ได้แก่ มาตรา 103 และมาตรา 103/1
มีขอ้ ความดังนี้
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มาตรา 103 “ห้ ามมิให้ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐผู้ใดรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดจาก
บุคคล นอกเหนื อจากทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อันควรได้ ตามกฎหมาย หรื อกฎ ข้ อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามบทบั ญญัติแห่ งกฎหมาย เว้ นแต่ ก ารรั บทรั พ ย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ ใช้ บังคับกับการรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดของผู้ซึ่งพ้ น
จากการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐมาแล้ วยังไม่ ถึงสองปี ด้ วยโดยอนุโลม”
มาตรา 103/1 “บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ ในหมวดนีใ้ ห้ ถือเป็ นความผิดฐาน
ทุจริ ตต่ อหน้ าที่หรื อความผิดต่ อตาแหน่ งหน้ าที่ราชการหรื อความผิดต่ อตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้ วย”
1.2 การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ด้วยพระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนในสถาบันอุด มศึกษา ได้กาหนด ให้บุคลกรของ
มหาวิทยาลัย ต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและเที่ ยงธรรม ขยันหมัน่ เพียร และดู แล
เอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งห้ามมิให้อาศัย หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัย อานาจหน้าที่ราชการ
ของตนไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
หากไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยเรี ยกทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่น
ใดจากผูอ้ ื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหลักฐานแน่ชดั ว่าประพฤติผิดเช่นนั้น ถือ
ว่าเป็ น การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์ที่มิ
ควรได้ อันเป็ นการทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการและถื อเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ซึ่ งโดยปกติ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยผูใ้ ดกระทาผิดวินัย อย่างร้ ายแรงนั้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การดาเนินการทางวินยั การสอบสวน พิจารณาการลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรื อสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ พ.ศ. 2551 ให้อธิ การบดี โดยมติ ก.บ.ม. มีอานาจสั่งลงโทษ
ปลดออกหรื อไล่ ออกจากราชการ แต่ในกรณี เรี ยกทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูอ้ ื่นซึ่ งถื อเป็ นการ
ทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ ให้อธิ การบดีมีคาสัง่ ลงโทษไล่ออกจากราชการเพียงสถานเดียวเท่านั้น
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การส่ งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้ องกันการรับสิ นบน
1. เสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจในเรื่ องผลประโยชน์ ท บั ซ้อนหรื อการขัดกันระหว่า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ ของรั ฐที่ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรื อความแตกต่างระหว่างสิ นน้ าใจและสิ นบนได้ รวมถึง
การแจ้งเตือนในกรณี ที่อาจเกิ ดความสุ่ มเสี่ ยงต่อการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามกฎ
ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาล ปี ใหม่ การดาเนินการรับนักเรี ยน เป็ นต้น
2. สนับสนุ นส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตสานึ ก
ในการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้ องกันการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
การให้หรื อรับสิ นบนในทุกรู ปแบบ
3. ก ากับ ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ยของหน่ ว ยงานในสั ง กัด เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่ งครัด
4. ตรวจสอบการดาเนิ นการของหน่ วยงานในสั ง กัด เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่ งครัด
5. แนวปฏิ บตั ิในการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุ ม
การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่ อนตาแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติง าน การจัดซื้ อจัดจ้า ง การพิ จารณาอนุ ม ัติ
อนุ ญาต โดยผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิในโครงการ
กิ จกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุ มดู แลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ิน้ ี
6. ให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองเจ้าหน้าที่หรื อบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรื อหลักฐาน
เรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การรับ หรื อการให้สินบนในทุกรู ปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทา
โดยใช้ม าตรการคุ ้ม ครองผูร้ ้ องเรี ย น หรื อผูท้ ี่ ใ ห้ค วามร่ วมมื อในการแจ้ง เบาะแสหรื อพยานหลัก ฐานที่
เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยน
7. การฝ่ าฝื นไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรื อรั บ ของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั เป็ นผูก้ ระทาความผิดทางวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้อง
ดาเนินการทางวินยั เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั
8. เจ้าหน้าที่ ของรั ฐที่ ได้มี การรั บทรั พย์สิ น หรื อประโยชน์ อื่ นใด ที่ เป็ นการฝ่ าฝื นการรั บ
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ทรัพย์สินฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต มาตรา 103
จะต้องรับโทษตามมาตรา 122 มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ผูใ้ ดให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อ
จูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรื อประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับ
ไม่เกิ นหนึ่ งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้ง ปรั บ ตามที่ กาหนดไว้ใ นมาตรา 123/5 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
9. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผูใ้ ห้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรื อจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบตั ิหน้าที่ และได้เรี ยก รับ ทรัพย์สินจาก
การปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ๆ การรับทรัพย์สินในกรณี น้ ีจึงเป็ น การเรี ยกรับสิ นบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ผูน้ ้ นั จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรื อจาคุกตลอด
ชีวติ และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่ หมื่นบาท
10. สอบทานแนวปฏิ บตั ิ และมาตรการดาเนิ นการอย่างสม่ า เสมอ เพื่อให้สอดคล้อ งกับ
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

การส่ งเสริมให้ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ก. นโยบายของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็ นส่ วนราชการระดับกรม สังกัดสานัก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี พ นั ธกิ จตามพระราชบัญญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ประกอบกับการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการ การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้การบริ หารราชการของมหาวิทยาลัยเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและเป็ นไปตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึงให้การบริ หารจัดการในภาครัฐ
ปลอดจากการทุจริ ต ประพฤติมิชอบ และเกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย รองศาสตราจารย์สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึ งประกาศ เจตนารมณ์ ที่แน่ วแน่ ว่าจะบริ หารงานด้วยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและและให้ความสาคัญกับการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพ และพร้อมที่จะรับผิดชอบ หากเกิ ด
ความไม่เป็ นธรรมหรื อการทุจริ ตขึ้นในหน่ วยงาน เพื่อให้สาธารณะชนเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการดาเนิ นงาน
ของหน่ วยงานที่ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บาลและการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี โดยออกเป็ นประกาศ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่ อง การแสดงเจตจานงการบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและมุ่งมัน่
ในการบริ หารงานให้สาเร็ จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ เพื่ อให้เกิ ดพลัง ในการผลัก ดันให้ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร
เป็ นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่ งใส จึงกาหนดลงในประกาศ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ทุ กคนยึดมัน่ ในหลัก การของความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต เป็ นพื้นฐานสาคัญในการปฏิ บ ตั ิ ง านโดย
เคร่ งครัด โดยกาหนดนโยบายเพื่อให้ยดึ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้เกิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ดังนี้
1. ด้านความโปร่ งใส
ให้บุ ค ลากรทุ ก คนให้ข ้อมู ล เปิ ดเผยและการเข้า ถึ ง ข้อมู ล ต่ า งๆ รวมถึ ง
ข้อมูลการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดาเนิ นการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรื อบิดเบือนข้อมูล
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง รวมไปถึงการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน
2. ด้านความพร้อมรับผิด
ให้บุคลากรทุกคนปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบอย่างครบถ้วนเคร่ งครัด
มุ่ ง มัน่ ตั้ง ใจปฏิ บ ตั ิ ง านให้ส าเร็ จตามพันธกิ จอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อการปฏิ บ ตั ิ ต าม
ภาระหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานและการบริ หารงาน
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริ ตในการปฏิบตั ิงาน
ให้บุคลากรทุกคนปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่รับสิ นบน ไม่
ใช้ตาแหน่ ง หน้า ที่ ใ นการเอื้ อ ประโยชน์ ปลอดจากการทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย รวมถึ ง การกระท าที่ เ ข้า ข่ า ย
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ยึดมัน่ และปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ให้บุคลากรทุ กคนร่ วมการปลู กฝั งและสร้ างวัฒนธรรมสุ จริ ตในองค์กร
ที่ แสดงถึ งพฤติ กรรมและทัศนคติ ของบุ คลากร ได้แก่ การให้ความสาคัญกับการถ่ ายทอดพฤติ กรรมการ
ทางาน ที่ดี มีคุณธรรม และซื่ อสัตย์สุจริ ตให้แก่กนั อยูเ่ สมอ ไม่ยอมรับไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริ ตในการ
ปฏิ บ ัติ ง านทุ ก ประเภท ไม่ เ พิ ก เฉยและพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การเพื่ อ ยับ ยั้ง การทุ จ ริ ต สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เห็นความสาคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริ ต เกิด
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ความอับอายและกลัวที่ จะกระทาการทุจริ ตพร้ อมแจ้งเบาะแสหรื อให้ขอ้ มูลแก่งานตรวจสอบภายในเพื่ อ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในมหาวิทยาลัย
5. การคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ให้บุคลากรทุกคนปฏิบตั ิงานตามคู่มือหรื อ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานอย่าง
เคร่ งครัดและยึดหลักต้อง เป็ นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตั ิ ยึดมันคุณธรรมในการบริ หารงานทางด้าน
บุคคล งบประมาณ การมอบหมายงาน ให้มีความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึ งการจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
6. ด้านการสื่ อสารภายในหน่วยงาน
ให้ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมเพื่อให้
เกิ ดการรับรู ้ ถึงเจตจานงสุ จริ ต โดยมีการกาหนดรู ปแบบ ช่ องทาง วิธีการ การสื่ อสารที่หลากหลายเพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง และสามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้ง
การกากับติดตามให้บุคลากรปฏิบตั ิงานตามเจตจานง 5 ด้านข้างต้น
ข. การส่ งเสริมผู้ประพฤติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้กาหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร พ.ศ. 2551 ไว้เพื่อเป็ นประมวลความประพฤติสาหรับรักษา
ศักดิ์ ศรี และส่ งเสริ มชื่ อเสี ยง เกี ยรติคุณ เกี ยรติฐานะของบุคลากร อันจะส่ งผลให้ผูป้ ระพฤติเป็ นที่เลื่ อมใส
ศรัทธาและยกย่องของบุคลากรโดยทัว่ ไป ซึ่ งจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ กาหนดโดยยึดมัน่ ในหลักการใน
สิ่ งถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ และปฏิบตั ิหน้าที่
โดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิย่างไม่เป็ นธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รวมทั้ง ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลอง
ธรรม
ดังนั้น บุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงต้องยึดมัน่ ในหลักการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของข้า ราชการและบุ ค ลากรอย่า งเคร่ ง ครั ด ในส่ วนของการป้ องกันการรั บ สิ นบน ได้ถู ก ก าหนดไว้ใ น
จรรยาบรรณต่อตนเองวิชาชีพและการปฏิบตั ิงาน มีสาระสาคัญดังนี้
1. บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย พึ่ ง เป็ นผู ้มี ศี ล และท าอัน ดี แ ละประพฤติ ต นให้
เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ
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2. เพิ่งใช้วิชาชี พในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบในกรณี ที่วชิ าชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดไว้พ่ งึ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
3. พึ่งมีทศั นคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริ ยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถและทักษะในการทางานเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ หากบุคลากรของมหาวิทยาลัยรายใดกระทาผิดจรรยาบรรณ โดยเรี ยกรับหรื อยอมจะ
รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรื อ ผูร้ ับบริ การเพื่อจูงใจให้กระทาการหรื อละเว้นกระทา
การใดจะถือว่าเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณ อย่างร้ายแรง ซึ่ งคณะกรรมการจรรยาบรรณสามารถพิจารณา
ลงโทษตัก เตื อ นหรื อ สั่ ง ให้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้อ งภายในเวลาที่ ก าหนดหรื อ ท าทัณ ฑ์บ นไว้ไ ด้ แต่ ด้ว ย
พฤติการณ์ แห่ งการกระทาของ การเรี ยกรับ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดนั้น ย่อมเป็ น ความผิดทางวินยั
ร่ วมอยูด่ ว้ ยซึ่งการลงโทษทางวินยั อาจจะรุ นแรงกว่าการกระทาผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับนี้ได้
นอกจากนี้ ข้อบังคับดังกล่าวยังกาหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ก าแพงเพชรขึ้ น โดยมี อ านาจหน้ า ที่ ส าคัญ ในการเผยแพร่ จ รรยาบรรณให้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ซึ่ ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณสาหรับข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร เพื่ออธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนิ นการทางจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิ สาหรับการ
ประพฤติตามจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจรรยาบรรณยัง มี ห น้ า ที่ ส าคัญ ในการยกย่ อ งและประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ผูท้ ี่ประพฤติตามจรรยาบรรณจนได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่ งคณะกรรมการฯ จะดาเนิ นการคัดเลื อก
บุคลากรที่มีความประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็ นรายปี ทุกปี

การดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันการรับสิ นบน
1. ด้ านการปลุกจิตสานึกไม่ รับสิ นบนทุกรู ปแบบ
(ก) งานตรวจสอบภายใน จัดอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการรั บสิ นบน
และบทลงโทษทางกฎหมายสาหรับผูท้ ี่ให้หรื อรับสิ นบน
(ข) งานการเจ้าหน้าที่และนิ ติการ จัดทาคู่มือการป้ องกันการรับสิ นบน เพื่อสร้ าง
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับสิ นบน การรั บสิ นบน และบทลงโทษเกี่ ยวกับการรั บสิ นบน และเผยแพร่ ใ น
รู ปแบบเอกสาร เผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
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(ค) งานประชาสัมพันธ์ ดาเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบตั ิงานที่ปลอด
จากการทุจริ ต ไม่เรี ยกรับสิ นบน หรื อการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูอ้ ื่ น การใช้อานาจหน้าที่
หรื อตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น ผ่านสื่ อช่องทางต่างๆ
2. ด้ านการป้ องกันการรับสิ นบน
(ก) งานการเจ้า หน้าที่ และนิ ติก ารจัดท าประกาศมหาวิท ยาลัย เรื่ อง มาตรการ
ป้ องกันการรับสิ นบนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และเผยแพร่ ในรู ปแบบเอกสารและเผยแพร่
ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(ข) งานการเจ้าหน้าที่ และนิ ติการ เผยแพร่ จรรยาบรรณวิชาชี พ มาตรการ และ
บทลงโทษทางกฎหมาย ส าหรั บ ผู ้ที่ ใ ห้ ห รื อรั บ สิ น บนในรู ป แบบเอกสารและเผยแพ ร่ ท างเว็ บ ไซต์
มหาวิทยาลัย
(ค) งานการเจ้าหน้าที่และนิ ติการ เผยแพร่ ตวั อย่างการกระทาที่เข้าข่ายรับสิ นบน
และการได้รับโทษทางกฎหมายสาหรับผูท้ ี่ให้หรื อรับสิ นบน ในรู ปแบบเอกสารและเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

กระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนการรับสิ นบน
ก. ช่ องทางการร้ องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้ความสาคัญกับการบริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
และให้ความสาคัญกับการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพ จึงกาหนดช่องทางการร้องเรี ยนเกี่ยวกับการรับสิ นบน
ไว้ ได้แก่
1. ร้องเรี ยนผ่านช่องทางทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนิ นการเปิ ดช่องทางให้ร้องเรี ยนมายังอธิ การโดยตรง ผ่านทาง
“สายตรงอธิการบดี” (https://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/contact.php) เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่ องร้องเรี ยน
ได้รับการพิจารราอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม
2. ร้องเรี ยนโดยการทาเป็ นหนังสื อ เรี ยนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ส่ งมาตามที่อยู่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000

๑๕

ข. ขั้นตอนการจัดการเรื่ องร้ องเรียน

๑๖

การติดตามประเมินผล
งานการเจ้าหน้าที่และนิ ติการดาเนิ นการติ ดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงานป้ องกันการรับสิ นบน
โดยดาเนินการดังนี้
1. กาหนดปฏิทิน วิธีการการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานป้ องกันการรับสิ นบนและมอบหมาย
ผูร้ ับผิดชอบ โดยกาหนดให้มีการติดตามการดาเนิ นงานป้ องกันการรับสิ นบนจากข้อร้องเรี ยนการรับสิ นบน
ทุกสามเดือน และมอบหมายงานการเจ้าหน้าที่และนิติการเป็ นผูต้ ิดตาม
2. งานการเจ้าหน้าที่และนิติการดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงานป้ องกันการรับสิ นบน
3. งานการเจ้าหน้าที่และนิติการจัดทาสรุ ปรายงานผลการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานป้ องกัน
การรั บ สิ น บนต่ อ ผู บ้ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ข ้อ เสนอแนะ และเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น ให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
4. ประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตัวชี้วดั ที่ 10 (O46 มาตรการป้ องกันการรับสิ นบน)เพื่อทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการป้ องกันการรับ
สิ นบน
ตัวชี้วดั ความเร็จ
1.จานวนบุคลากรที่ถูกลงโทษทางวินยั เกี่ยวกับการรับสิ นบน เป้ าหมาย 0 คน
2. จานวนเรื่ องร้องเรี ยนนเกี่ยวกับการรับสิ นบนของบุคลากร เป้ าหมาย 0 เรื่ อง

หน่ วยงานและผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ มอบหมายให้ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ดาเนินการตามมาตรการป้ องกันการรับสิ นบนและรายงานข้อมูลให้ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยทราบ

