
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ 
ตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
 

๑. หลักการ   
 

การให้สินบนเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก การให้สินบนเพ่ือประโยชน์ทาธุรกิจที่ส่งผล
กระทบอย่าร้ายแรงต่อการแข่งขันทางการค้าตลอดจนความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีปัญหาดังกล่าวอย่างยาวนานในบริบทของการจักซื้อจักจ้างภาครัฐ 
การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ที่มีผลประโยชน์มหาศาล การกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือ เป็นวาระ
แห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม และในฐานะเป็น
หน่วยงานหนึ่งของรัฐได้น านโยบายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู่การ
ปฏิบัติ แต่แนวทาง มาตรการ กลไกที่ได้ปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยังไม่น่าพอใจ 
โดยเฉพาะเรื่องการรับสินบนจึงจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้ างองค์ความรู้และวางมาตรการ กลไกในการป้องกัน 
การรับสินบน อย่างแข็งขันและจริงจัง ทั้งนี้การด าเนินการต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกฝ่าย 
เพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายส าคัญ คือ การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยที่จะร่วมกันขจัดและยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล มีความโปร่งใส เป็นรูปธรรม 
และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท 
 
๒. แนวทางด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
พฤติมิชอบในภาครัฐ 

 

 

รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของ
ภาครัฐบาลที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติและเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้มีการแก้ไขและป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางส าคัญในการด าเนินงาน คือ 

(๒.๑) นโยบาล คสช. เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 
  ๑) ให้ทุกส่วนของราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกคนส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒) การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่าง
เฉียบขาดและรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน 
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  ๓) การควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 
 (๒.๒) นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันทื่๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการบริหารราชการการแผ่นดินมีธรรมภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ โดย 
  ๑) การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท าขั้นตอนที่แน่ นอน
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว 
  ๒) การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเชื่อถือ ความพึงพอใจ 

๓) การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
  ๔) การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือร่วมสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพ่ือต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

(๒.๓) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๔) 
ได้แก่  

๑) สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ประชาชนไม่กระท าการทุจริตและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
  ๒) บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 

๓) การพัฒนาระบบบริหารเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 
๓. ค านิยาม   
 

ล าดับ ข้อความ หมายถึง 
๑ สินบน 

(Bribery) 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ 
การให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูง
ใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ 

๒ คอร์รัปชั่น 
(Corruption) 

การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ อ านาจ และอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เ พ่ือ 
ประโยชน์แก่ตน และ/หรือผู้อ่ืน รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแก่ญาติพ่ีน้อง 
เพ่ือนฝูง กินสินบน ฉ้อราษฏร์บังหลวง และความไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ ที่บุคคลใดใช้เป็น
เครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม 

๓ ทรัพย์สิน ให้หมายความรวมถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไว้ได้ 
เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ้น 

๔ ประโยชน์อ่ืนใด การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น 
๕ บุคลากรของ  

มรภ.บุรีรัมย์ 
ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
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๔. ขอบเขตการใช้บังคบั   
 

(๔.๑) นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
(๔.๒) นโยบายฉบับนี้ใช้กับคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ โดยจะน าไปปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี้เท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ ตามความเหมาะสม 
 

๕. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง  
 

(๕.๑) ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปทุกท่านมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อน การปฏิบัติ
ตามนโยบายนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน และคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดจาก
กระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการรับ
สินบน และคอร์รัปชั่นไปยัง คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

(๕.๒) ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านัก คณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกท่านมี
หน้าที่รับผิดชอบท าให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้โดยได้รับการ
อบรมอย่างเพียงพอสม่ าเสมอ และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการต่อต้านการรับสินบนและ
คอร์รัปชั่น 

(๕.๓) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ฉบับนี้ กรณีข้อสงสัยหรือพบเห็นฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือรายงานผ่านศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

(๕.๔) คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย
จะปฏิบัติบุคคลดังกล่าวนี้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นและในภายหลังความสัมพันธ์ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้ค าม่ันในการต่อต้านการรับสินบน และคอร์รัปชั่น 
 
๖. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการใหส้ินบน 
และคอร์รัปช่ัน 

 

 

(๖.๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

(๖.๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วน
ตนหรือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 

(๖.๓) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะต้องไม่เสนอว่าจะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะ
ท าให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

(๖.๔) เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองตรวจและประเมินผลหรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทันท ี
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(๖.๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ค านงึถึงความเป็นธรรมและป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้
สินบน โดยจะไม่ด าเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

(๖.๖) ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิดการ
ด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

(๖.๗) การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอ่ืน
ใดทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี้ 
 
๗. การกระท าที่ตอ้งใชค้วามระมดัระวังกรณ ี
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรับสินบน 

 

 

การกระท าดังต่อไปนี้เป็นการกระท ามีความเสี่ยงสูงต่อต่อการรับสินบน ซึ่งจะต้องระมัดระรังและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

(๗.๑) ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่มีเป็น

ทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่มีเจตนาให้เพ่ือจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการ ไม่การกระท า หรือประวิงเวลากระท าอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ แต่เป็นเพียงเพ่ือให้ความมั่งใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะด าเนินตามกระบวนการ หรือเป็นตัวกระตุ้นให้การ
ด าเนินการรวดเร็วโดยกระบวนการนั้น ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่
ของเจ้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง 
และการบริการสาธารณะ เป็นต้น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่าอ านวยความสะดวก อย่างไร ก็ตาม
กระบวนการเร่งด่วนพิเศษท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิดให้บริการ
กับทุกๆคน หรือท าได้ตามขอบเขตของกฎหมาย เท่านั้น  

(๗.๒) ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts) 
  ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาทของสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่ า
จะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรก านัล ค่ารับรอง อาจจะรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร ค่าเยี่ยมชมสถานที่ประบอกการ
หรือการศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่ารับรอง เพ่ือจูงใจให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ มูลค่าหรือราคาค่าของขวัญจะต้องสะท้อนความ
สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาททางสังคม ทั้งนี้ การ
รับค่ารับรองและของขวัญจะต้องด าเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
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(๗.๓) การรับบริจาค 
การบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส  

แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้เกิดการให้สินบนได้ ดังนั้น การรับบริจาคดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านวย
และกระท าอย่างไรโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคท่ีชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ท าขึ้นเพ่ือ
ปกปิดการให้สินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความจริง 
 
๘. การฝ่าฝืนนโยบาย   
 

 (๘.๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าความผิดหรือ
รับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง และหากฝ่าฝืนนโยบายนี้เป็นการกระท าทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะด าเนินการทางคดีอาญาด้วย 

(๘.๒) ในกรณีคู่สัญญา ที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระท าการในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามนโยบายนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับหรือสัญญาจ้าง
แล้วแต่กรณี และหากการกระท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เสียหาย มหาวิทยาลัยจะด าเนินการทางกฎหมาย
ด้วย 
 
๙. การก ากับ ติดตามและสอบทาน  
 

(๙.๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินมาตรการความคุมภายใน 
ที่เหมาะสมในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น 

(๙.๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดให้มีคณะท างานขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือก ากับ ติดตาม สอบทาน 
และประเมินผลนโยบาย ตลอดจนเฝ้าระวังการให้สินบนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยอย่างน้อย
คณะท างานดังกล่าวจะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสูงสุดทุก ๓ เดือน 

(๙.๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์จะจัดใหม้ีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสม 
หรืออย่างน้อยปีละหนึ่งหรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่มีนัยส าคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ 
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แผนผังการปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังการรับสินบนและการทุจริต 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

 
 คณะท างานขับเคลื่อนนโยบาย 

การต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

    
 ก าหนดมาตรการเฝ้าระวังการให้สินบน 

/ออกคู่มือการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง 
การให้สินบน/ให้ทุกหน่วยงานรายงาน 

 

    
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่

ศูนย์ปฏิบัติงานคณะท างาน/ท าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียน/ตรวจสอบ 
ข้อร้องเรียนจากช่องทางอ่ืน 

 

    
 ประชุม/รับรายงานเฝ้าระวัง/รับ

รายงานเรื่องร้องเรียน 
-กรณีเฝ้าระวังให้รายงานทุก ๓ เดือน 
-กรณีพบการให้สินบน ให้รายงานทันที 

 

    
     

กรณี พบเห็นการให้สินบน 
ให้รายงานไปยังอธิการบดีทันที 

พร้อมความเห็นในการด าเนินการ 
เอาผิดทางวินัย/อาญา/ละเมิด 

 กรณีไม่พบการให้สินบน 
ให้รายงานการเฝ้าระวัง 

ไปยังอธิการบดี ทุกๆ ๓ เดือน 
 

     
      

 อธิการบดี พิจารณา 
ด าเนินการตามระเบียบ/ข้อบังคับ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  

 

 
 




