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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

 
สถ เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และข้ันตอน มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติงาน สถาบันจึง
ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อก าหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด  
2. เพื่อก าหนดแนวทางการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากรสถาบันของสถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลดา ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ 
1. ก าหนดให้อธิการบดีประกาศเจตจ านงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส แล ะ

เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสถาบัน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกทราบ 

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การควบคุม ก ากับติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกันการรับ/ให้
สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่ วมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ 

3. ก าหนดให้บุคลากรสถาบันทุกระดับปฏิบัติตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2563 

4. ก าหนดให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ และ/หรือ คณะท างานเพื่อเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมให้ความรู้และสร้าง
ช่องทางการรับรู้แก่ บุคลากรสถาบันเพื่อปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ การให้และรับของขวัญ/ค่ารับรอง 
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

5. ก าหนดให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ และ/หรือคณะท างานเพื่อเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรสถาบันมี
ทศันคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เช่ือถือได้ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรสถาบัน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอก
รับทราบ 

6. ก าหนดให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ และ/หรือคณะท างานเพื่อเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส จัดท าแนวทางปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหาร
และบุคลากรสถาบัน ซึ่งต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. ก าหนดให้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ และ/หรือ คณะท างานเพื่อเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส จัดท าแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
รวมถึงการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ (กรอบแนวทางปฏิบัติในการรับค่ารับรอง
หรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากรสถาบันตาม ภาคผนวก) 

8. ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรสถาบันแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยการใช้
บัตรอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทนการให้ของขวัญ 

9. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหาร/บุคลากรสถาบัน ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าผิดเกี่ยวข้องกับการรับ/ให้สินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผดิ หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผดิ
แต่ไม่ด าเนินการจัดการ ให้ถูกต้อง   

10. ก าหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้บริหาร/บุคลากรสถาบันที่ปฏิเสธการให/้
รับสินบน ตลอดจนผู้ที่รายงาน/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้/รับสินบนในหน่วยงาน 

11. ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหาร/บุคลากรสถาบันที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์
สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต และ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

12. ก าหนดให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการให้/รับสินบน
หรือผลประโยชน์อื่นใด และจัดท ากระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพในการต่อต้านการรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบทุกรูปแบบ 

13. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการในการตรวจสอบ รวมถึงการด าเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับ/ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ และ/
หรือ คณะท างานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก 
กรอบแนวทางปฏิบัติในการรับค่ารับรองหรือของขวัญของผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน 

1. ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันจะไม่รบัทรพัย์สินหรอืประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพยส์ินหรือ
ประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแหง่
กฎหมาย เว้นแต่ การรบัทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่  

• การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม 
ฐานานุรูป 

• การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ที่มีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท 

• การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
2. บุคลากรสถาบันจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา/ผู้ บริหาร หรือบุคคลในครอบครัวของ

ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร นอกเหนือจากกรณีปกติตามประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
ทั้งนี้ การให้ของขวัญ ตามปกติประเพณีนิยมข้างต้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท อนึ่ง บุคลากรสถาบันจะเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้ หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บงัคับบญัชา/ผู้บริหาร หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารไม่ว่าในกรณีใดๆ มิได้ 

3. ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันจะรับหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญ จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติ
ประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 
3,000 บาท ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ระบุข้างต้น ได้แก่ 

• ผู้ซึ่งมีค าขอให้สถาบัน/หน่วยงานในสถาบันด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
• ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจที่ท ากับสถาบัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
• ผู้ซึ่งก าลังด าเนินการใดๆ ที่สถาบัน/หน่วยงานของสถาบันเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล 
• ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้บริหาร หรือบุคลากรสถาบัน 
 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือ 

มีราคา หรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ
จ าเป็นที่จะต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ผู้รับ
รายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกลา่วต่อผู้บังคับบญัชา
ทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ผู้รับนั้นส่งมอบทรัพย์สินให้สถาบันโดยทันที 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่า
มากกว่าที่ ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งผู้บริหารและบคุลากรสถาบันได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้รับนั้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็ น ความ
เหมาะสม และสมควรที่จะให้ผู้รับนั้นรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์น้ันไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ใน
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กรณีที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าว ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้ผู้รั บนั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของสถาบันโดยเร็ว เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่า
ผู้รับนั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 


