


คู่มือการป้องกนัการรับสินบน  

 

ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัการรับสินบน 

 1. ความหมาย  

  สินบน หมายถึง ทรัพยสิ์น ของขวญั หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีให้แก่บุคคลเพื่อให้ผูน้ั้น

กระท าการหรือละเวน้ไม่กระท าการตามท่ีผูจ่้ายเงินสินบนตอ้งการ (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา) 

  การรับสินบน (Bribery) เป็นการตกลงรับขอ้เสนอท่ีใหห้รือสัญญาวา่จะใหผ้ลประโยชน์
ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือส่ิงตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการกระท าท่ีผดิกฎหมาย
หรือศีลธรรม ซ่ึงการเรียกรับสินบนของเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทุจริต โดย
เป็นการใชอ้  านาจท่ีไดรั้บมอบหมายในการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล แทนท่ีจะใชอ้  านาจเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ซ่ึงเป็นการใชอ้  านาจหนา้ท่ีในทางท่ีผิด  

  ของขวัญ หมายถึง เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่กนั เพื่ออธัยาศยัไมตรี  
และใหห้มายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหเ้ป็นรางวลั ใหโ้ดยเสน่หาหรือเพื่อการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน ้าใจ การใหสิ้ทธิพิเศษซ่ึงมิใช่เป็นสิทธิท่ีจดัไวส้ าหรับบุคคลทัว่ไปในการไดรั้บ  
การลดราคาทรัพยสิ์น หรือการใหสิ้ทธิพิเศษในการไดรั้บบริการ หรือความบนัเทิง ตลอดจนการออก
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง หรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และไม่วา่จะให้
เป็นบตัร ตัว๋ หรือหลกัฐานอ่ืนใด การช าระเงินใหล่้วงหนา้ หรือการคืนเงินใหใ้นภายหลงั 
  ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ส่ิงท่ีมีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับความบนัเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 
  ปกติประเพณนิียม หมายถึง เทศกาลหรือวนัส าคญัซ่ึงอาจมีการใหข้องขวญักนั และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยนิดี การแสดงความขอบคุณ การตอ้นรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการใหค้วามช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบติัในสังคมดว้ย 
 2. รูปแบบการเรียกรับสินบน 

  ปัจจุบนัมีการให้และรับสินบนมีหลากหลายรูปแบบปรับเปล่ียนตามแต่ละพฤติการณ์ของ

ผูก้ระท า อยา่งไรก็ดีการเรียกรับสินบน มีลกัษณะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

 

 



๒ 

 

  1) เจา้หนา้ท่ีของรัฐเรียกรับสินบน  

   ในกรณีเจา้หน้าท่ีของรัฐเรียกรับสินบน อาจเกิดในลกัษณะต่างๆกนั เช่น กลัน่

แกลง้ให้บุคคลถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิดอาญา หลงัจากนั้นก็ข่มขู่หรือจูงใจให้จ่ายสินบน ลกัษณะน้ีก็มี

อยู่มากในสังคมไทยตามท่ีเป็นข่าว หรือเป็นกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตรวจพบการกระท าความผิดของ

ประชาชน แทนท่ีจะด าเนินคดีตามกฎหมายกลบัข่มขู่หรือจูงใจให้เจา้ของอาคารจ่ายสินบนเพื่อละเวน้ไม่

ด าเนินคดี รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐเรียกรับสินบนเพื่อใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ ด าเนินการใหบุ้คลใดบุคคล

หน่ึงไดสิ้ทธิ หรืองดเวน้จากหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามกฎหมาย กรณีแบบน้ีก็มีมากในปัจจุบนัเช่นกนั  

   ส าหรับการเรียกรับสินบนในสถาบนัอุดมศึกษา ก็มีตวัอย่างท่ีเด่นชัดอย่างเช่น               

การรับสินบนเพื่อเอ้ือประโยชน์ในการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ ซ่ึงมีเมด็เงินจ านวนมหาศาลในการท าสัญญา

เพื่อรับจา้งก่อสร้างอาคาร ส่ิงปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลยั ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีรัฐจึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะท า

ให้เป็นผูช้นะราคาและไดง้านก่อสร้างดงักล่าว การจดัซ้ือจดัจา้งจึงพบการทุจริตบ่อยคร้ัง ทั้งในรูปแบบการ

ฮั้วตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบก าหนดรายละเอียด(TOR) ก าหนดเง่ือนไข ค านวณราคากลาง ออกประกาศ

ประกวดราคา การประกาศผล การอนุมติั การท าสัญญา ทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งลว้น มีช่อง

โหวแ่ละเกิดการทุจริตไดง่้าย 

  2) คนกลางเรียกรับสินบน 

   กรณีน้ีเจา้หน้าของรัฐจะไม่ไดเ้ป็นคนเรียกรับสินบนโดยตรง แต่เป็นคนกลางไป

เรียกเงินจากประชาชนอีกทอดหน่ึงโดยเป็นตวัแทนของเจา้หน้าท่ีของรัฐ การกระท าดงักล่าวท าให้การหา

พยานหลกัฐานเป็นเร่ืองยาก เพราะเป็นเร่ืองการสมยอมกนัทั้งสองฝ่ายทั้งคนใหแ้ละคนรับ  

 

แนวทางการป้องกนัการรับสินบนส าหรับบุคลากรภายในมหาวทิยาลัย  

1. มาตรการในการป้องกนัการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากร 

บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้
ต่อเม่ือมีกฎหมาย กฎ หรือมีขอ้บงัคบั โดยอาศยัอ านาจของกฎหมายใหรั้บได ้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์
อ่ืนใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือขอ้บงัคบัขา้งตน้ จึงตอ้งมาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การรับทรัพยสิ์น
โดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์    การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวญัของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบ
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กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีแนว
ปฏิบติัในการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การเร่ียไร ดงัน้ี 

1. ใหบุ้คลากรในสังกดัปฏิบติัตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เร่ือง มาตรการ
ป้องกนัการรับสินบนภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561  อยา่งเคร่งครัด 

2. ห้ามบุคลากรในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด
นอกเหนือจากทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ
ตามกฎหมายให้รับได ้การรับทรัพยสิ์นในเร่ืองน้ีจึงไดแ้ก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไป
ราชการค่าท่ีพกัในการเดินทางไปราชการ การรับสวสัดิการต่างๆ ท่ีทางราชการจดัให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวสัดิการปกติและการจดัสวสัดิการฯ ตามระเบียบการจดัสวสัดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่า
สมนาคุณวทิยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหวา่งอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวน้แต่การรับของขวญัหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 

2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ        
จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ล่ือ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลกัษณะของชั้นต่างๆ         
ในความเป็นญาติเช่นเดียวกนักบัท่ีได้กล่าวถึงขา้งตน้ ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น       
การรับทรัพยสิ์นฯ ในกรณีน้ี จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอา้งการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติ
บุคคลได ้ประกอบกบัการรับทรัพยสิ์นจากญาติ เจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถรับไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวนในการรับ 
ทั้งน้ีจะรับไดใ้นจ านวนเท่าไร จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการใหข้องญาติท่ีเป็นผูใ้หท้รัพยสิ์นฯ 

2.2 การรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติเน่ืองในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม หรือให้กนัตามมารยาทท่ีปฏิบติัในสังคม เท่านั้น 
และตอ้งมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

2.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ อาทิ พาไป
รับประทานอาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเน่ืองในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวฒันธรรม หรือให้กนัตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรอง
และของขวญันั้นตอ้งมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท 

2.4 การรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทัว่ไป 

3. ห้ามบุคลากรในสังกัดให้ของขวญัแก่ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบ้งัคบับญัชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหข้องขวญัแก่กนั โดยการใหข้องขวญัตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะใหข้องขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได ้
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4. ห้ามบุคลากรในสังกัดยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวญั 

หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรัฐ เวน้แต่เป็นการรับของขวญั
หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหต้ามปกติประเพณีนิยมและของขวญันั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

5. ควรใชบ้ตัรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบ้ตัรแสดงความยนิดีแทนการให้ 
ของขวญัเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทศันคติในการ
ประหยดัใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

6. ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีความจ าเป็น
อยา่งยิ ่งที่ตอ้งรับไวเ้พื ่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล ซ่ึงในการรับน้ี
เจา้หนา้ที่ของรัฐผูรั้บฯ จะตอ้งแจง้รายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชา  ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ริหารสูงสุดของ
หน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรที่เจา้หน้าที ่ของรัฐผูน้ั้นสังกดัในทนัทีที ่สามารถกระท าได ้เพื ่อให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารสูงสุด วินิจฉัย  ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้
เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นไว ้ก็ให้คืนทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นแก่ผูใ้ห้ในทนัที 
หากเป็นกรณี ท่ีไม่สามารถคืนไดก้็ให้ส่งมอบทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ฯ ให้กบัหน่วยงานท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ผูน้ั้นสังกดัโดยเร็ว  

    7. ห้ามการเร่ียไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวสัดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหา

ของขวญัให้แก่ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ผูบ้งัคบับญัชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่โดย

เด็ดขาด 

  ดงันั้นการจะรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด มี 3 ค  าถาม ท่ีใชใ้นการตดัสินใจวา่จะรับหรือไม่

รับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด คือ เราควรรับหรือไม่ เราควรรายงานการรับหรือไม่ เราสามารถเก็บไว้

เป็นของตนเองไดห้รือไม่ 

  ก. เราควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ 

  โดยหลักการแล้ว กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู ้ใดรับทรัพย์สินหรื อ

ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงหมายความว่าบุคลากรของมหาวิทยาลยัไม่สามารถรับทรัพยสิ์นหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนไดเ้ลย 

  อยา่งไรก็ดี การให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดตามปกติประเพณีนิยมและมีมูลราคาไม่

สูงมากนัก กฎหมายได้ก าหนดเป็นข้อยกเว้น ซ่ึงกรณีใดบ้างท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรวมทั้ งบุคลากรของ



๕ 

 

มหาวทิยาลยัสามารถรับไวไ้ดโ้ดยไม่ถือวา่ผดิกฎหมาย ตอ้งพิจารณาตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

การให้หรือรับของขวญัของเจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

พ.ศ. 2543  

  กรณีทีบุ่คลากรของมหาวิทยาลยัสามารถรับรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไว้ได้               

โดยชอบด้วยกฎหมาย  

1. การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 

✓ รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโ้ดยเสน่หาตามจ านวน                 

ท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 

✓ รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละคนแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

✓ รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการใหน้ั้นเป็นการใหใ้นลกัษณะใหก้บั

บุคคลทัว่ไป 

2. การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดตามปกติประเพณีนิยมและมีราคาหรือ

มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

3. การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการใหน้ั้นเป็นการใหใ้นลกัษณะ

ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

 

  ข. หากรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือรักษาไมตรี มิตราภาพ หรือความสัมพนัธ์            

อนัดี ควรด าเนินการอย่างไร 

   หากบุคลากรของมหาวิทยาลยัรายใด มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งรับทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดไวเ้พื่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล หากการรับทรัพยสิ์นหรือ

ประโยชน์นั้นเกินกวา่ 3,000 บาท บุคลากรผูน้ั้นตอ้งแจง้รายละเอียดขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการรับทรัพยสิ์นหรือ 

ประโยชนท่ี์ไดรั้บ ต่ออธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ในทนัทีท่ีสามารถกระท าได ้

   เ ม่ืออธิการบดี  ทราบแล้วจะด า เ นินการวิ นิจฉัยว่า มี เหตุผลความจ า เ ป็น                       

ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัผูน้ั้นรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นไวเ้ป็น



๖ 

 

สิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีท่ีอธิการบดี มีค าสั่งไม่ให้รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นไว ้ก็ให้คืนทรัพยสิ์น

หรือประโยชน์นั้นแก่ผูใ้ห้ในทนัที แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนไดเ้พราะเหตุใดก็ตาม ให้บุคลากรผูท่ี้ไดรั้บ

ทรัพย์สินต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยเร็ว และเม่ือบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัได้คืนหรือส่งมอบแล้วให้ถือว่าบุคลากรของมหาวิทยาลยัผูน้ั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์ดงักล่าว แต่หากผูไ้ดรั้บทรัพยสิ์นเป็นอธิการบดี ให้แจง้รายละเอียดขอ้เท็จจริงในทนัทีท่ีสามารถ

ท าไดเ้ก่ียวกบัการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นต่อผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอน โดยผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอด

ถอน จะเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาและออกค าสั่งใหรั้บหรือไม่รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ดงักล่าว 

  ค. บุคคลในครอบครัวรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไว้จะถือว่าตัวเราผดิหรือไม่  

   ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการให้หรือรับของขวญัของเจา้หน้าท่ีของรัฐ    
พ.ศ. 2544 ได้วางหลกัเกณฑ์ ห้ามมิให้เจา้หน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว                  

รับของขวญัจากผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ดงันั้น ตามความหมายของระเบียบน้ี 

บุคคลในครอบครัวของเจา้หน้าท่ีรัฐ ซ่ึงรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลยั ไม่ว่าจะเป็น คู่สมรส บุตร บิดา

มารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ย่อมไม่สามารถรับ เงิน ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด จากผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เช่นเดียวกบัตวั

เจา้หนา้ท่ีเอง 

   ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของมหาวิทยาลยั รับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดไวแ้ลว้ โดยบุคลากรทราบในภายหลงัวา่ เป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดไวโ้ดย

ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย บุคลากรตอ้งแจง้รายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ                    

ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เม่ืออธิการบดีทราบแล้ว                       

จะด าเนินการวินิจฉัยและมีค าสั่งวา่จะให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัผูน้ั้นรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์นั้นไว้

เป็น สิทธิของตนไดห้รือไม่    ในกรณีท่ีอธิการบดีมีค าสั่งไม่ให้รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นไว ้ก็ให้

บุคลากรผูน้ั้นน าทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นส่งคืนแก่ผูใ้ห้ในทนัที แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถข้ึนได้

เพราะเหตุใดก็ตาม ให้บุคลากรผูท่ี้ไดรั้บทรัพยสิ์นตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นนั้นให้กบัมหาวิทยาลยัโดยเร็ว ทั้งน้ี 

เม่ือไดด้ าเนินการคืนหรือส่งมอบแลว้ใหถื้อวา่บุคลากรผูน้ั้นไม่เคยไดรั้บทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ดงักล่าว 

 

 



๗ 

 

มาตรการบังคบัและลงโทษตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 1. ความรับผดิตามกฎหมายอาญา 

  1.1. ประมวลกฎหมายอาญา 

   การท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลยั ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานอยา่งหน่ึงอย่าง

ใดเรียกรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติังานของตน ถือ

เป็นความผดิทางอาญาตามมาตรา 149 และ 157 ซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกสูงสุดถึงประหารชีวติ  

   มาตรา 149  "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภา

จังหวดั หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้ อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการน้ันจะชอบหรือมิชอบด้วย
หน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยีสิ่บปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงส่ีหม่ืน
บาท หรือประหารชีวิต" 

   มาตรา 157 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 

  ข. พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม มาตรา 103 และมาตรา 103/1 

   พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดบ้ญัญติั ขอ้ห้ามในการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดของ

เจา้หน้าท่ีรัฐไวอ้ย่างชดัเจน และหากไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าว ให้ถือว่า

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีใน

การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย ซ่ึงโทษทางอาญาของความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีนั้นจะ

ก าหนดโทษไวสู้งเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐเขด็หลาบและไม่กลา้ด าเนินการใดๆอนัเป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ี  

   มาตราท่ีก าหนดขอ้ห้ามและโทษทางอาญาไว ้ไดแ้ก่ มาตรา 103 และมาตรา 103/1 
มีขอ้ความดงัน้ี 



๘ 

 

   มาตรา 103 “ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก

บุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

  บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ ซ่ึงพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยงัไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม” 

   มาตรา 103/1 “บรรดาความผิดท่ีบัญญติัไว้ในหมวดนีใ้ห้ถือเป็นความผิดฐาน

ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยติุธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย” 

 1.2 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  ดว้ยพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ไดก้ าหนด ให้บุคลกรของ

มหาวิทยาลยั ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเท่ียงธรรม ขยนัหมัน่เพียร และดูแล                 

เอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งหา้มมิใหอ้าศยั หรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยั อ านาจหนา้ท่ีราชการ

ของตนไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น  

  หากไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยเรียกทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืน

ใดจากผูอ่ื้นโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย บุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีมีหลกัฐานแน่ชดัวา่ประพฤติผิดเช่นนั้น ถือ

วา่เป็น การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยมิชอบ เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์ท่ีมิ

ควรได ้อนัเป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการและถือเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ซ่ึงโดยปกติ บุคลากรของ

มหาวิทยาลยัผูใ้ดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วย              

การด าเนินการทางวนิยัการสอบสวน พิจารณาการลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพกัหรือสั่งใหอ้อกจาก

ราชการไวก่้อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ให้อธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. มีอ านาจสั่งลงโทษ

ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ แต่ในกรณีเรียกทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูอ่ื้นซ่ึงถือเป็นการ

ทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ ใหอ้ธิการบดีมีค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเพียงสถานเดียวเท่านั้น 

 

 

 



๙ 

 

การส่งเสริมการปฏบิัติเพ่ือป้องกนัการรับสินบน 

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือการขดักันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตวักบัประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหวา่งสินน ้ าใจและสินบนได ้รวมถึง
การแจง้เตือนในกรณีท่ีอาจเกิดความสุ่มเส่ียงต่อการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาล  ปีใหม่ การด าเนินการรับนกัเรียน เป็นตน้ 

2. สนบัสนุนส่งเสริมให้ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั เห็นความส าคญัและมีจิตส านึก   
ในการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ รวมทั้งจดัใหมี้มาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่ 
การใหห้รือรับสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเคร่งครัด 

4. ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ                      
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเคร่งครัด 

5. แนวปฏิบติัในการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ครอบคลุม                  
การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร 
การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจดัซ้ือจดัจ้าง การพิจารณาอนุมัติ               
อนุญาต โดยผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะท าความเขา้ใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบติัในโครงการ 
กิจกรรมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั                
แนวปฏิบติัน้ี 

6. ให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองเจา้หน้าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใด ท่ีแจง้เบาะแสหรือหลกัฐาน  
เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิเสธต่อการกระท า   
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามท่ีก าหนดไวใ้นกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียน 

7. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวญั       
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น เป็นผูก้ระท าความผิดทางวินยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้ง
ด าเนินการทางวนิยัเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น 

8. เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับ



๑๐ 

 

ทรัพยสิ์นฯ ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 
จะตอ้งรับโทษตามมาตรา 122 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
    ผูใ้ดให้ ขอให้ หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐฯ เพื่อ

จูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ี มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับ
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 123/5 แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญ  วา่ดว้ย การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

9. เจา้หนา้ท่ีของรัฐรับทรัพยสิ์นจากผูใ้หท้รัพยสิ์นท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ หรือจากการใชอ้ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบติัหนา้ท่ี และไดเ้รียก รับ ทรัพยสิ์นจาก 
การปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นๆ การรับทรัพยสิ์นในกรณีน้ีจึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ ผูน้ั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอด
ชีวติ และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

10. สอบทานแนวปฏิบติัและมาตรการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ                
การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การส่งเสริมให้ปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม 

ก. นโยบายของมหาวทิยาลัย 

   มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพนัธกิจตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยราชภฏั                       

พ.ศ. 2547 ประกอบกบัการผลิตบณัฑิต การวจิยัการบริการวชิาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

   เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลยัเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตาม               

พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ย การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมถึงให้การบริหารจดัการในภาครัฐ

ปลอดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย รองศาสตราจารยสุ์วทิย ์วงษบุ์ญมาก 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จึงประกาศ เจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตและและให้ความส าคญักบัการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ และพร้อมท่ีจะรับผิดชอบ หากเกิด

ความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตข้ึนในหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณะชนเกิดความเช่ือมัน่ในการด าเนินงาน                           

ของหน่วยงานท่ีเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยออกเป็นประกาศ



๑๑ 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เร่ือง การแสดงเจตจ านงการบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและมุ่งมัน่

ในการบริหารงานใหส้ าเร็จตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยัอยา่งมีธรรมาภิบาล 

   นอกจากน้ี เพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร                 

เป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส จึงก าหนดลงในประกาศ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏั

ก าแพงเพชร ทุกคนยึดมัน่ในหลกัการของความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นพื้นฐานส าคญัในการปฏิบติังานโดย

เคร่งครัด โดยก าหนดนโยบายเพื่อใหย้ดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัใหเ้กิดวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร ดงัน้ี 

   1. ดา้นความโปร่งใส 

    ให้บุคลากรทุกคนให้ข้อมูลเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึง

ขอ้มูลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานท่ีด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล

โดยเฉพาะกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามี

ส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน 

   2. ดา้นความพร้อมรับผดิ 
    ให้บุคลากรทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบอย่างครบถ้วนเคร่งครัด 

มุ่งมัน่ตั้ งใจปฏิบติังานให้ส าเร็จตามพนัธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตาม

ภาระหนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานและการบริหารงาน 

   3. ดา้นความปลอดภยัจากการทุจริตในการปฏิบติังาน 

    ให้บุคลากรทุกคนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่รับสินบน ไม่

ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีในการเอ้ือประโยชน์ ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงการกระท าท่ีเข้าข่าย

ผลประโยชน์ทบัซ้อน ยึดมัน่ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณของขา้ราชการและบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏั

ก าแพงเพชร 

   4. ดา้นวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร 

    ให้บุคลากรทุกคนร่วมการปลูกฝังและสร้างวฒันธรรมสุจริตในองค์กร                  

ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมและทศันคติของบุคลากร ได้แก่ การให้ความส าคญักบัการถ่ายทอดพฤติกรรมการ

ท างาน    ท่ีดี มีคุณธรรม และซ่ือสัตยสุ์จริตใหแ้ก่กนัอยูเ่สมอ ไม่ยอมรับไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการ

ปฏิบัติงานทุกประเภท ไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะด าเนินการเพื่อย ับย ั้ งการทุจริต สามารถแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เห็นความส าคญัและเกิดความตระหนกัถึงผลการทุจริต เกิด
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ความอบัอายและกลวัท่ีจะกระท าการทุจริตพร้อมแจง้เบาะแสหรือให้ขอ้มูลแก่งานตรวจสอบภายในเพื่อ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในมหาวทิยาลยั 

   5. การคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

    ให้บุคลากรทุกคนปฏิบติังานตามคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบติังานอยา่ง

เคร่งครัดและยึดหลกัตอ้ง เป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติั ยึดมนัคุณธรรมในการบริหารงานทางดา้น

บุคคล งบประมาณ การมอบหมายงาน ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการจดัสภาพ

แวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากร 

   6. ดา้นการส่ือสารภายในหน่วยงาน 

    ให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคญักบัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้              

เกิดการรับรู้ถึงเจตจ านงสุจริต โดยมีการก าหนดรูปแบบ ช่องทาง วิธีการ การส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้

บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บทราบอย่างทัว่ถึง และสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง

การก ากบัติดตามใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามเจตจ านง 5 ดา้นขา้งตน้ 

ข. การส่งเสริมผู้ประพฤติตามจรรยาบรรณของมหาวทิยาลยั 

  ดว้ยมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ไดก้ าหนดขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร

วา่ดว้ย จรรยาบรรณของขา้ราชการและบุคลากร พ.ศ. 2551 ไวเ้พื่อเป็นประมวลความประพฤติส าหรับรักษา

ศกัด์ิศรีและส่งเสริมช่ือเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากร อนัจะส่งผลให้ผูป้ระพฤติเป็นท่ีเล่ือมใส

ศรัทธาและยกยอ่งของบุคลากรโดยทัว่ไป ซ่ึงจรรยาบรรณตามขอ้บงัคบัน้ีก าหนดโดยยึดมัน่ในหลกัการใน

ส่ิงถูกตอ้ง ซ่ือสัตยสุ์จริต รับผดิชอบ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และปฏิบติัหนา้ท่ี

โดยไม่เลือกปฏิบติัย่างไม่เป็นธรรม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้ง ไม่ใช้อ  านาจครอบง าผิดท านองคลอง

ธรรม  

  ดงันั้น บุคลากรของมหาวทิยาลยั จึงตอ้งยดึมัน่ในหลกัการตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณ

ของข้าราชการและบุคลากรอย่างเคร่งครัด ในส่วนของการป้องกันการรับสินบน ได้ถูกก าหนดไวใ้น

จรรยาบรรณต่อตนเองวชิาชีพและการปฏิบติังาน มีสาระส าคญัดงัน้ี 

   1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยพึ่ งเป็นผู ้มี ศีลและท าอันดีและประพฤติตนให้

เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ 
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   2. เพิ่งใช้วิชาชีพในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละไม่แสวงหาประโยชน์             
โดยมิชอบในกรณีท่ีวชิาชีพใดมีจรรยาบรรณวชิาชีพก าหนดไวพ้ึ่งปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพนั้นดว้ย 

   3. พึ่งมีทศันคติท่ีดีและพฒันาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถและทกัษะในการท างานเพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

  ทั้งน้ี หากบุคลากรของมหาวิทยาลยัรายใดกระท าผิดจรรยาบรรณ โดยเรียกรับหรือยอมจะ

รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนกัศึกษาหรือ ผูรั้บบริการเพื่อจูงใจให้กระท าการหรือละเวน้กระท า

การใดจะถือวา่เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ อยา่งร้ายแรง ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณสามารถพิจารณา

ลงโทษตักเตือนหรือสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดหรือท าทัณฑ์บนไวไ้ด้ แต่ ด้วย

พฤติการณ์แห่งการกระท าของ การเรียกรับ ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ย่อมเป็น ความผิดทางวินยั

ร่วมอยูด่ว้ยซ่ึงการลงโทษทางวนิยัอาจจะรุนแรงกวา่การกระท าผดิจรรยาบรรณตามขอ้บงัคบัน้ีได ้

  นอกจากน้ี ขอ้บงัคบัดงักล่าวยงัก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลยั  

ราชภัฏก าแพงเพชรข้ึน โดยมีอ านาจหน้าท่ีส าคัญในการเผยแพร่จรรยาบรรณให้เป็นท่ียอมรับ ซ่ึง

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ไดจ้ดัท าคู่มือจรรยาบรรณส าหรับขา้ราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลยัราช

ภฏัก าแพงเพชร เพื่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการทางจรรยาบรรณและแนวปฏิบติั ส าหรับการ

ประพฤติตามจรรยาบรรณ  

  คณะกรรมการจรรยาบรรณยงัมีหน้าท่ีส าคัญในการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ                        

ผูท่ี้ประพฤติตามจรรยาบรรณจนได้รับการยอมรับจากสังคม ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะด าเนินการคดัเลือก

บุคลากรท่ีมีความประพฤติตามจรรยาบรรณวชิาชีพดีเด่นและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นรายปีทุกปี 

 

การด าเนินการจัดกจิกรรมเพ่ือป้องกนัการรับสินบน 

 1. ด้านการปลุกจิตส านึกไม่รับสินบนทุกรูปแบบ 
   (ก) งานตรวจสอบภายใน จดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับสินบน
และบทลงโทษทางกฎหมายส าหรับผูท่ี้ใหห้รือรับสินบน 
   (ข) งานการเจา้หน้าท่ีและนิติการ จดัท าคู่มือการป้องกนัการรับสินบน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินบน การรับสินบน และบทลงโทษเก่ียวกบัการรับสินบน และเผยแพร่ใน
รูปแบบเอกสาร เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 
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        (ค) งานประชาสัมพนัธ์ ด าเนินการประชาสัมพนัธ์รณรงคก์ารปฏิบติังานท่ีปลอด
จากการทุจริต ไม่เรียกรับสินบน หรือการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูอ่ื้น การใช้อ านาจหน้าท่ี
หรือต าแหน่งหนา้ท่ีในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น ผา่นส่ือช่องทางต่างๆ  

  2. ด้านการป้องกนัการรับสินบน 
   (ก) งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรการ
ป้องกนัการรับสินบนภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่
ทางเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 
        (ข) งานการเจา้หน้าท่ีและนิติการ เผยแพร่จรรยาบรรณวิชาชีพ  มาตรการ และ
บทลงโทษทางกฎหมาย ส าหรับผู ้ท่ีให้หรือรับสินบนในรูปแบบเอกสารและเผยแพ ร่ทางเว็บไซต์
มหาวทิยาลยั 
   (ค) งานการเจา้หน้าท่ีและนิติการ เผยแพร่ตวัอย่างการกระท าท่ีเขา้ข่ายรับสินบน 
และการไดรั้บโทษทางกฎหมายส าหรับผูท่ี้ให้หรือรับสินบน ในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
มหาวทิยาลยั 

 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการรับสินบน 

 ก. ช่องทางการร้องเรียน 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ให้ความส าคญักบัการบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต

และให้ความส าคญักบัการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพ จึงก าหนดช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกบัการรับสินบน

ไว ้ไดแ้ก่ 

  1. ร้องเรียนผา่นช่องทางทางเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

   มหาวิทยาลยั ไดด้ าเนินการเปิดช่องทางให้ร้องเรียนมายงัอธิการโดยตรง ผา่นทาง 

“สายตรงอธิการบดี” (https://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/contact.php) เพื่อใหแ้น่ใจวา่เร่ืองร้องเรียน

ไดรั้บการพิจารราอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม  

  2. ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนงัสือ เรียนอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

   ส่งมาตามท่ีอยู ่69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
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ข. ขั้นตอนการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
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การติดตามประเมนิผล 

  งานการเจา้หน้าท่ีและนิติการด าเนินการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานป้องกนัการรับสินบน                

โดยด าเนินการดงัน้ี  

      1. ก าหนดปฏิทิน วธีิการการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานป้องกนัการรับสินบนและมอบหมาย

ผูรั้บผิดชอบ โดยก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานป้องกนัการรับสินบนจากขอ้ร้องเรียนการรับสินบน               

ทุกสามเดือน และมอบหมายงานการเจา้หนา้ท่ีและนิติการเป็นผูติ้ดตาม 

    2. งานการเจา้หนา้ท่ีและนิติการด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานป้องกนัการรับสินบน 

3. งานการเจา้หนา้ท่ีและนิติการจดัท าสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานป้องกนั
การรับสินบนต่อผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการประเมินให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

4. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ตวัช้ีวดัท่ี 10  (O46  มาตรการป้องกนัการรับสินบน)เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการป้องกนัการรับ

สินบน 

 
ตัวช้ีวดัความเร็จ 

1.จ านวนบุคลากรท่ีถูกลงโทษทางวนิยัเก่ียวกบัการรับสินบน เป้าหมาย 0 คน 

2. จ านวนเร่ืองร้องเรียนนเก่ียวกบัการรับสินบนของบุคลากร เป้าหมาย 0 เร่ือง 

 
 

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ 

 มหาวทิยาลยัมอบหมายให ้มอบหมายให ้งานการเจา้หนา้ท่ีและนิติการ เป็นผูรั้บผดิชอบในการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัการรับสินบนและรายงานขอ้มูลใหผู้บ้ริหารมหาวทิยาลยัทราบ 
 




