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ประเด็นการทุจริต ความเสี่ยงทีก่่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

โอกาสในการก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรการป้องกันการก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ 

 

1. การหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองโดยใช้
ต าแหน่งหน้าที ่

- เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
ต าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ
ญาติหรือพวกพ้องให้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่มิควรได้ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งถือว่าเป็นการทุจริต  
ต่อหน้าท่ี 

- เจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยั ใช้อ านาจ
หน้าท่ีฝากลูกหลานเข้า
ท างาน 
 

- ให้ยึด พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

- ให้ยึดระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 

- ให้ยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2552 
เพื่อเน้นย  าให้บุคลากรประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ส านึกใน
หน้าท่ี ตลอดจนปฏิบัติหนา้ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. เจ้าหน้าท่ีต้องไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีเพือ่ให้บริษัทของ
ครอบครัวตนเองหรือพวกพ้อง
ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้า
ประมลูงานกับหน่วยงาน 
2. เจ้าหน้าท่ีต้องไมเ่รียกร้อง
ผลตอบแทนจากการใช้
ต าแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็น
คุณแก่ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งโดยไม่
เป็นธรรม    
3. เจ้าหน้าท่ีต้องไมด่ าเนินการ
ใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติ
มิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการ
บรรจุแต่งตั งในต าแหน่งงาน
ใดๆ ในมหาวิทยาลยั 
4. เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติหนา้ที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

หัวหน้าหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 

- พ.ร.บ.ระเบยีบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 หมวด 5 วินัยและการรักษา
วินัย ตามมาตรา 48 โทษทางวินัย
มี 5 สถาน คือ  
(1) ภาคทัณฑ ์
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
ผู้ใดถกูลงโทษปลดออกตามมาตรานี  
ให้มีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จบ านาญ
เสมือนผู้นั นลาออกจากราชการ 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
หมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย 
ตามข้อ 25 เมื่อมีกรณีที่พนักงาน
ราชการถูกกล่าวหาวา่กระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วน
ราชการจัดใหม้ีคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวน
โดยเร็ว และต้องให้โอกาส
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พนักงานราชการที่ถูกกล่าวหา
ชี แจงและแสดงพยานหลักฐาน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณี
ที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
พนักงานราชการผู้นั นกระท าผดิ
วินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วน
ราชการมีค าสั่งไล่ออก แต่ถ้าไมม่ี
มูลกระท าความผิดใหส้ั่งยุติเรื่อง 
ข้อ 26 ในกรณีที่ปรากฏว่า
พนักงานราชการกระท าความผดิ
วินัยไม่รา้ยแรงตามส่วนราชการ
ก าหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงิน
ค่าตอบแทน หรือลดขั นเงิน
ค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมกับความผดิ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
ข้อ 19 การกระท าผิด
จรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผดิวินัย 
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการดังนี   
(1) ตักเตือนหรือ  
(2) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้อง
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ภายในเวลาที่ก าหนด หรือ  
(3) ท าทัณฑ์บน 
เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึง
แล้ว ให้บันทึกการกระท าผิด
จรรยาบรรณไว้ในทะเบียนประวัติ
บุคคล และรายงานต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อ
พิจารณาต่อไป แต่ถ้าหากพบว่ามี
การกระความผดิที่เป็นความผิด
ทางวินัยให้พิจารณาโทษตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรา 48 โทษทางวินัยมี 5 
สถาน คือ  
(1) ภาคทัณฑ ์
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรา
นี  ให้มีสิทธิไดร้ับบ าเหนจ็บ านาญ
เสมือนผู้นั นลาออกจากราชการ 
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(ต่อ) 

2. การเบียดบังเวลา
ราชการ 

- เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่
ท างานท่ีได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานอย่างเต็มที่
แต่เอาเวลาราชการไปรับ
งานนอก ที่อยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่ท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
ตามกฎหมาย 

- อาจารย์มหาวิทยาลัยที่
สอนไมเ่ต็มเวลาราชการ 
เพื่อรีบไปรับงานสอน
พิเศษให้กับ
สถาบันการศกึษาอื่น  ๆ
 

- ใหย้ึด พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

- ให้ยึดประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดเวลาท างานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับท่ี ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

- ให้ยึดระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 

- ให้ยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า
ด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2552 
เพื่อเน้นย  าให้บุคลากรประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ส านึกใน
หน้าท่ี ตลอดจนปฏิบัติหนา้ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. หน่วยงานต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงผลของ
การที่ฝ่าฝืนระเบียบจะต้องถูก
ลงโทษทางวินัย 
2. เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานประจ าวันด้วย
วิธีการแสกนลายนิ วมือหรือ
วิธีการลงลายมือช่ือ 
เริ่มตั งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 
เวลา 16.30 น. หยุดกลางวัน 
เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. 
เป็นเวลาท างานตามปกต ิ
โดยมีวันหยุดราชการประจ า
สัปดาห์คือวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ หากเจ้าหน้าที่ไมส่ามารถ
บันทึกเวลาได้ด้วยสาเหตุใดก็
ตาม ต้องให้ผู้บังคับบญัชาตาม
สายงานเป็นผู้รับรองการมา
ปฏิบัติงาน หากไม่ปฏิบตัิ
เช่นนั นให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั น
ละทิ งหน้าท่ี  
3. เจ้าหน้าท่ีต้องไมม่าท างาน
สาย และไม่กลับก่อนเวลาเลิก
งาน  

หัวหน้าหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 

- พ.ร.บ.ระเบยีบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 หมวด 5 วินัยและการรักษา
วินัย ตามมาตรา 48 โทษทางวินัย
มี 5 สถาน คือ  
(1) ภาคทัณฑ ์
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
ผู้ใดถกูลงโทษปลดออกตามมาตรานี  
ให้มีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จบ านาญ
เสมือนผู้นั นลาออกจากราชการ 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
หมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย 
ตามข้อ 25 เมื่อมีกรณีที่พนักงาน
ราชการถูกกล่าวหาวา่กระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วน
ราชการจัดใหม้ีคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวน
โดยเร็ว และต้องให้โอกาส
พนักงานราชการที่ถูกกล่าวหา
ชี แจงและแสดงพยานหลักฐาน

http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/pitthais/declaration/12workhour.pdf
http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/pitthais/declaration/12workhour.pdf
http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/pitthais/declaration/12workhour.pdf
http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/pitthais/declaration/12workhour.pdf
http://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/pitthais/declaration/12workhour.pdf
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ประเด็นการทุจริต ความเสี่ยงทีก่่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

โอกาสในการก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรการป้องกันการก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

4. เจ้าหน้าท่ีมีความประสงค์
ขอลาหยุดราชการ ต้องได้รับ
การอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั น  
5. เจ้าหน้าท่ีต้องอุทิศเวลาเพื่อ
ปฏิบัติราชการไม่เบียดบังเวลา
ราชการไปประกอบธุรกจิ ท า
ธุระส่วนตัว หรือท างานให้กับ
หน่วยงานอ่ืน โดยใช้เวลาทับ
ซ้อนกับเวลาราชการ 

6. หากเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องไปปฏิบตัิงานให้กับ
หน่วยงานอ่ืน ให้ขออนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาโดยจะ
พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณี
ที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
พนักงานราชการผู้นั นกระท าผดิ
วินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วน
ราชการมีค าสั่งไล่ออก แต่ถ้าไมม่ี
มูลกระท าความผิดใหส้ั่งยุติเรื่อง 
ข้อ 26 ในกรณีที่ปรากฏว่า
พนักงานราชการกระท าความผดิ
วินัยไม่รา้ยแรงตามส่วนราชการ
ก าหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงิน
ค่าตอบแทน หรือลดขั นเงิน
ค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมกับความผดิ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
ข้อ 19 การกระท าผิด
จรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผดิวินัย 
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการดังนี   
(1) ตักเตือนหรือ  
(2) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด หรือ  
(3) ท าทัณฑ์บน 
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ประเด็นการทุจริต ความเสี่ยงทีก่่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

โอกาสในการก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรการป้องกันการก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้รับผิดชอบ บทก าหนดโทษ 

เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึง
แล้ว ให้บันทึกการกระท าผิด
จรรยาบรรณไว้ในทะเบียนประวัติ
บุคคล และรายงานต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อ
พิจารณาต่อไป แต่ถ้าหากพบว่ามี
การกระความผดิที่เป็นความผิด
ทางวินัยให้พิจารณาโทษตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรา 48 โทษทางวินัยมี 5 
สถาน คือ  
(1) ภาคทัณฑ ์
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรา
นี  ให้มีสิทธิไดร้ับบ าเหนจ็บ านาญ
เสมือนผู้นั นลาออกจากราชการ 

 
 


