ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๙
………………
เพื่อใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีความประพฤติดี สํานึกในหนาที่ สามารถประสานงานกับทุกฝายตลอดจนปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อันจะยังผลใหผูประพฤติเปนทีเ่ ลื่อมใส ศรัทธา และยกยอง
ของบุคคลทั่วไป
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือกอง
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอ ๔ ขาราชการพึงมีจรรยาบรรณตอตนเองดังนี้
(๑) ขาราชการพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
(๒) ขาราชการพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัตหิ นาที่ดว ยความซื่อสัตยและไมแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
(๓) ขาราชการพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพิม่ พูน
ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๔) ขาราชการพึงละเวนการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน เคารพและไมละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น

๒

ขอ ๕ ขาราชการพึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน ดังนี้
(๑) ขาราชการพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
(๒) ขาราชการพึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร
ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
(๓) ขาราชการพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
(๔) ขาราชการพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดย
ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
ขอ ๖ ขาราชการพึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
ดังนี้
(๑) ขาราชการพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือ
กลุมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและการแกปญหารวมกัน
(๒) ขาราชการซึ่งเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใ ตบังคับบัญชาทั้งในดาน
การปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
(๓) ขาราชการพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนให
เกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
(๔) ขาราชการพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานตลอดจนผูเ กีย่ วของดวยความสุภาพ มีนา้ํ ใจและ
มนุษยสัมพันธอันดี
ขอ ๗ ขาราชการพึงมีจรรยาบรรณตอผูมาติดตองานและสังคม ดังนี้
(๑) ขาราชการพึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปน
ธรรมเอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน
(๒) ขาราชการพึงปฏิบัติตนใหเปนทีเ่ ชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป
(๓) ขาราชการพึงรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองคกร โดยไมกระทําการใด ๆ ที่
เสื่อมเสียตอชื่อเสียงและภาพพจนขององคกร
(๔) ขาราชการพึงละเวนการรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนั ใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสยั
ที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตองาน หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดทีร่ ับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัยก็ให
รายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
ขอ ๘ ขาราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่สอน นอกจากตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณใน
ขอ ๔ ถึงขอ ๗ แลว ยังตองมีจรรยาบรรณดังนี้
(๑) อุทิศเวลาและเสียสละใหกับงานสอนดวยความรับผิดชอบ

๓

(๒) สั่งสอน สรางเสริมความรูที่ถูกตองดีงามใหเกิดแกศษิ ยอยางเต็มความสามารถดวย
ความบริสุทธิ์ใจ ใหความรัก ความเมตตา เอื้ออาทรตอศิษยดว ยความเสมอภาค
(๓) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา
(๔) ไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางสติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย
(๕) ตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบตั ิหนาที่ และไมใช
ใหศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
ขอ ๙ การประพฤติผิดจรรยาบรรณในขอ ๔ (๔) เปนความผิดวินยั
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณในขอ ๘ (๕) เปนความผิดวินยั อยางรายแรง
ขอ ๑๐ ขาราชการผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้และพฤติการณ
แหงการกระทําเปนความผิดวินยั ใหดําเนินการทางวินยั กับขาราชการผูนั้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องที่มิไดกําหนดวาเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถกู ตองภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบนแลวแตกรณี และหาก
ขาราชการผูใ ดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดาํ เนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดวินยั
ขอ ๑๑ ในการพิจารณาเพือ่ ทําการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
หรือทําทัณฑบนแกขาราชการผูใด ใหผูบังคับบัญชามีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงนอกเหนือจากพยานหลักฐาน
ที่เกีย่ วของไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยใหคํานึงถึงความเปนธรรมแกขาราชการผูนนั้ ดวย
ในการพิจารณากรณีดงั กลาว ใหผูบังคับบัญชาแจงขอเท็จจริงแกขา ราชการที่ถูกกลาววา
ประพฤติผิดจรรยาบรรณทราบอยางเพียงพอ พรอมทัง้ ใหโอกาสขาราชการผูนั้นไดโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานประกอบอยางเต็มที่
ขอ ๑๒ การตักเตือน หรือการมีคําสั่งใหดําเนินการใหถกู ตอง ใหทําเปนหนังสือ โดยระบุ
พฤติการณหรือรายละเอียดแหงการประพฤติผิดจรรยาบรรณใหชดั เจน และใหผูประพฤติผดิ จรรยาบรรณลงชื่อ
รับทราบการตักเตือน หรือการมีคําสั่งใหดําเนินการ
การทําทัณฑบน ใหทําเปนหนังสือตามแบบที่กําหนดทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๓ ในระหวางทีย่ ังไมมกี ารออกกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการ หรือการแบง
สวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการวิทยาเขตและ
ผูอํานวยการกอง เปนผูบังคับบัญชาตามขอบังคับนี้

๔

ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความในกรณีเกิด
ปญหาตามขอบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๕

หนังสือทัณฑบน
เขียนที่..........................................
วันที่........................................
ดวย........................................................ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนง...................................... ตําแหนงเลขที่.............. สังกัด..................................... รับเงินเดือน
ในระดับ............. ขั้น.............................บาท ไดประพฤติผิดจรรยาบรรณในกรณี...............................
..................................................ตามขอ........ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ โดยมีกรณี
ประพฤติผิด คือ ................................................................................................................... จึงขอ
ทําทัณฑบนใหไวตอ..............................................วาขาพเจาจะไมกระทําผิดเชนนีอ้ ีก และจะปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยเครงครัด หากขาพเจากระทําการอันเปนการฝาฝนทัณฑบน
ที่ใหไวนี้ ใหถอื วาเปนการกระทําผิดวินัย และขอใหผูบังคับบัญชาลงโทษแกขาพเจาตามควรแกกรณี
ลงชื่อ............................................ผูทาํ ทัณฑบน
(
)
ลงชื่อ............................................พยาน
(
)
ลงชื่อ............................................พยาน
(
)

๖

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ....
------------------------หลักการ
กําหนดใหมีขอบังคับวาจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เหตุผล
ดวยมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบี ยบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งจรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิด
จรรยาบรรณในเรื่องใดเปนความผิดวินยั หรือเปนความผิดวินยั อยางรายแรงดวยก็ได ทั้งนี้ ขาราชการ
ผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการให
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑบน โดยหลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทํา
ทัณฑบน ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด จึงจําเปนตองออกขอบังคับเพื่อวาง
หลักเกณฑในเรื่องนี้

สาระสําคัญของรางขอบังคับ

๑. กําหนดใหขาราชการพึงมีจรรยาบรรณรวม ๔ ดาน คือ
(ก) จรรยาบรรณตอตนเอง (ขอ ๔)
(ข) จรรยาบรรณตอหนวยงาน (ขอ ๕)
(ค) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน (ขอ ๖)
(ง) จรรยาบรรณตอผูมาติดตองานและสังคม (ขอ ๗)
๒. นอกจากจรรยาบรรณรวม ๔ ดานที่กลาวแลว ไดกําหนดใหขาราชการซึ่งปฏิบัติ
หนาที่สอน ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับงานสอนและการปฏิบัติตนตอศิษยดว ยในขอ ๘

๗

๓. กําหนดใหการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น นํา
ผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน แสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ หรือ
ใหศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ เปนความผิดวินัย (ขอ ๙)
๔. หลักเกณฑในการพิจารณาเพื่อจะทําการตักเตือน มีคําสั่งใหดําเนินการ หรือทําทัณฑบนแกขาราชการที่ถูกกลาววา
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ กําหนดใหผูบังคับบัญชาแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่จําเปน และให
โอกาสแกขาราชการที่ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจรรยาบรรณได
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานชี้แจงประกอบ เพื่อความเปนธรรม (ขอ ๑๑)

๕. วิธีการตักเตือน การมีคําสั่งใหดําเนินการ หรือการทําทัณฑบน กําหนดใหทําเปนหนังสือ
(ขอ ๑๒) ทั้งนี้ หากผูประพฤติผิดจรรยาบรรณไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝน
ทัณฑบน จะไดมีหลักฐานประกอบในการดําเนินการทางวินยั ตอไป

