
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 

ด้านการป้องกันการทุจริต 

C1 มีช่องว่างของระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน

ในการด าเนินงาน 



   ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสงเสริมใหความรูความเขาใจระเบียบ กฎหมาย บทลงโทษ กรณีการกระทําผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือการทุจริตตอหนาที่

   วัตถุประสงค ใหความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย บทลงโทษการกระทําผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือการทุจริตอหนาที่

   เปาหมาย ใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและบทลงโทษการกระทําผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือการทุจริตตอหนาที่

   ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 4 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

   กลยุทธ/แนวทางการดําเนินงาน กลยุทธที่ 4.1 ยกระดับธรรมาภิบาลใหไดมาตรฐาน

   กลุมเปาหมาย ผูปฏิบัติงานการเคหะแหงชาติ

   ผูรับผิดชอบหลัก/รายงาน กองนิติการ ฝายกฎหมาย

เปาหมายดําเนินการ

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ตัวชี้วัดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ

2563 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 2565 ปงบประมาณ 2564

กิจกรรม : สงเสริมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สงเสริมใหความรู ไตรมาส 1 เปาหมาย 20%

ระเบียบ กฎหมาย บทลงโทษ กรณีกระทําผิดเกี่ยวกับ ความเขาใจไมต่ํากวา รวบรวมเนื้อหาความรูเกี่ยวกับระเบียบ

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือการทุจริต 20% 40% 40% รอยละ 80 กฎหมายและบทลงโทษเกี่ยวกับการ

ตอหนาที่ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิหนาที่ หรือ

การทุจริตตอหนาที่

ไตรมาส 2 เปาหมาย 40%

   - ขออนุมัติโครงการ

    - ประสานหนวยงานภายนอก

ในการใหความรู (ป.ป.ช. , ป.ป.ท.)

ไตรมาส 3 เปาหมาย 40%

   - จัดอบรม รวบรวมประมวลผล

   - เผยแพรกิจกรรม

ไตรมาส 4 ไมมีแผนดําเนินงาน

ดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาส 3

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก

ปงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนปฏิบัติการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําปงบประมาณ 2564



 

 

 

  



 

 

ทะเลาะวิวาท 
   

  นายสมชาย พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้กระโดดถีบนายสมศักดิ์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ถูกบริเวณใบหน้าด้านขวามือ 1 ครั้ง จนตกจากเก้าอี้บาดเจ็บฟกช้้า
เป็นรอยแดง เนื่องจากมีเร่ืองบาดหมางในการปฏิบัติหน้าท่ีและเรื่องส่วนตัว นายสมศักดิ์ ได้ไปแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ด้าเนินคดีกับ นายสมชาย ต่อมาศาลพิพากษาลงโทษ
ปรับ 500 บาท พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระท้าผิดวินัย ฐานไม่รักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่า 
เป็นผู้ประพฤติชั่วซึ่งอาจท้าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต้าแหน่งหน้าท่ี และฐานไม่รักษาความ
สามัคคีในระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน จึงลงโทษตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 2 เดือน   

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา    :  เทียบเคียงแนวทางการลงโทษ ส้านักมาตรฐานวินัย ส้านักงาน ก.พ.  

จัดท้าโดย : นายธีรพงศ์ ด้ารงศักดิ์ศิริ นิติกร 4 กองระเบียบและวินัย ฝ่ายกฎหมาย 



 

 

เบิกค่ารักษาพยาบาลอันเป็นเท็จ 
   

  นางสาวมานี พนักงานรัฐวิสาหกิจ น าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลปลอม 
จ านวน 10 ฉบับ มาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับตนเอง มารดา และบุตร เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 
47,450 บาท ท าให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระท าผิด
วินัย ฐานกระท าการหาผลประโยชน์อย่างใดอันอาจเป็นทางให้เสียความเท่ียงธรรมและเกียรติศักดิ์
ในหน้าท่ี และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงลงโทษปลดออก 

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา    :  เทียบเคียงแนวทางการลงโทษ ส านักมาตรฐานวินัย ส านักงาน ก.พ.  

จัดท าโดย : นายธีรพงศ์ ด ารงศักดิ์ศิริ นิติกร 4 กองระเบียบและวินัย ฝ่ายกฎหมาย 



 

 

ชู้สาว 

 

  นาย ก. เจ้าหน้าท่ีชาย ได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่นท้ังท่ีตนเองมีภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมายและมีบุตรชายด้วยกัน 1 คนแล้วและไม่ประสงค์จะอยู่กินฉันสามีภรรยากับ
ภริยาของตนอีกต่อไป แต่นาย ก. เจ้าหน้าท่ีชาย มิได้จดทะเบียนหย่าให้ถูกต้องตามกฎหมาย   
และไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรชายท่ีก าลังศึกษาอยู่ ถึงแม้ผู้บังคับบัญชาได้เคยว่ากล่าวตักเตือนไว้แล้ว 
แต่เจ้าหน้าท่ีผู้นี้ก็ไม่ปรับปรุงความประพฤติแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัย 
ฐานเป็นพนักงานต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว และห้ามมิให้ประพฤติในทาง     
ซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ี ตามข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ฉบับท่ี 66 
ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การตัดหรือการลดขั้นเงิน การออกจากต าแหน่ง วินัย การลงโทษ 
และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน ข้อ 33 จึงลงโทษตัดเงินเดือน  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา    :  เทียบเคียงแนวทางการลงโทษ ส านักมาตรฐานวินัย ส านักงาน ก.พ.  

จัดท าโดย : นายธีรพงศ์ ด ารงศักดิ์ศิริ นิติกร 4 กองระเบียบและวินัย ฝ่ายกฎหมาย 



บทลงโทษของผ
�กระท��ผ�ดว�น�ย

ปลดออก
นาย ก. ในฐานะผ�จ�ดการสนามและควบค�มงานก�อสรางโครงการบานเอ� ออาทร ม"หนาท"$ตาม

ระเบ"ยบการเคหะแห�งชาต' ว�าดวย ว'ธ"ปฏ'บ�ต'เก"$ยวก�บการพ�สด� พ .ศ.2539 ขอ.45 แต�ปรากฏว�า ในการควบค�ม
งานก�อสราง นาย ก. ไม�ไดควบค�มตรวจสอบการตอกเสาเข4มอย�างใกลช'ด โดยไดฝากใหเจาหนาท"$ของบร'ษ�ท
ผ�ร�บจางเป7นผ�ช�วยด�การตอกเสาเข4มและจดรายงานการตอกเสาเข4มแทน และไม�ไดอย��ควบค�มงานตามรายงาน
การปฏ'บ�ต'งานประจ8าว�นในบางช�วงเวลา การปฏ'บ�ต'หนาท"$ในล�กษณะด�งกล�าวเป7นเหต�ใหผ�ร�บจางอาศ�ยโอกาส
ด8าเน'นการน8าเสาเข4มขนาดความยาวท"$ไม�ถ�กตองตามแบบร�ปรายการก�อสรางมาใช  เป7นเหต�ใหอาคารเก'ดการ
ทร�ดต�ว การเคหะแห�งชาต'ไดร�บความเส"ยหายม"ม�ลค�า 160,790,468.50 บาท พฤต'การณBด�งกล�าวถ�อไดว�า 
นาย ก. ในฐานะผ�จ�ดการสนามและควบค�มงานก�อสรางไดละท' งหร�อทอดท' งหนาท"$ จ�ดท8าบ�นทCกการปฏ'บ�ต'งาน
รายว�นและรายงานการตอกเสาเข4มอ�นเป7นเท4จเสนอผ�บ�งค�บบ�ญชาและคณะกรรมการตรวจการจางใหเขาใจว�า
ไดอย��ปฏ'บ�ต'หนาท"$และใชเสาเข4มน� นถ�กตองตามแบบร�ปรายการก�อสราง และปฏ'บ�ต'หนาท"$ดวยความประมาท
เล'นเล�อ อ�นเป7นการกระท8าผ'ดว'น�ยฐานละท' งหร�อทอดท' งหนาท"$ ฐานรายงานเท4จ และฐานประมาทเล'นเล�อ 
ในหนาท"$เป7นเหต�ใหเส"ยหายแก�การเคหะแห�งชาต'อย�างรายแรง ตามขอบ�งค�บการเคหะแห�งชาต' ฉบ�บท"$ 66 
ขอ.30 ขอ.32 และขอ.38(5) ตามล8าด�บ ลงโทษปลดออก  

   

 

                       ท��มา : นายชมชนม�  เธ�ยรกน�ษฐ�  น�ต�กร 7  กองน�ต�การ ฝ�ายกฎหมาย 



บทลงโทษของผ
�กระท��ผ�ดว�น�ย

ปลดออก
นาย ก.ช�างเทคนค ระด�บ 3 อาศ�ยอ�านาจหน�าท��กระท�าการร�บเหมางานก�อสร�างต�อเตม 

แผงร�านค�าจากผ"�เช�าภายในโครงการเคหะช&มชนจ�านวนหลายราย และเร�ยกเก)บเงนค�าธรรมเน�ยมการได�สทธเช�า
จากผ"�เช�าแผงร�านค�าโดยมชอบ อ�กท�,งได�กระท�าการเร�ยกร�บเงนจาก นาง ศ.เป.นเงน 40,000 บาท โดยตกลงว�าจะ
ให�ได�สทธเช�าแผงร�านค�า พฤตกรรมด�งกล�าวถ5อได�ว�า เป.นการอาศ�ยอ�านาจหน�าท��ของตนหาประโยชน7ให�ก�บ
ตนเอง และย�งเป.นการปฏบ�ตหน�าท��โดยมชอบเพ5�อให�ตนเองได�ประโยชน7ท��มควรได� อ�นเป.นการกระท�าผดวน�ย
ฐานประพฤตช��วอย�างร�ายแรง ลงโทษปลดออก 

   

 

                       ท��มา : นายชมชนม�  เธ�ยรกน�ษฐ�  น�ต�กร 7  กองน�ต�การ ฝ�ายกฎหมาย 



บทลงโทษของผ
�กระท��ผ�ดว�น�ย

ภ�คท�ณฑ�
นาย ส. ได
ร�บแต�งต��งให
ปฏ�บ�ต�หน
าท��ผ�
จ�ดการสนามควบค"มงานก�อสร
าง  ในฐานะผ�
จ�ดการสนาม

ควบค"มงานก�อสร
าง ม�หน
าท��ตรวจและควบค"มงาน ณ สถานท��ก�อสร
างท"กว�นท��ม�การท)างานจ
างเพ,�อให
เป-น 
ไปตามแบบร�ปรายการละเอ�ยดและข
อก)าหนดในส�ญญา ส��งเปล��ยนแปลง แก
ไขเพ��มเต�มหร,อต�ดทอนงานจ
างได

ตามท��เห0นสมควรและตามหล�กว�ชาการช�าง ถ
าผ�
ร�บจ
างข�ดข,นไม�ปฏ�บ�ต�ตามให
ส��งหย"ดงานเฉพาะส�วนหน3�งส�วนใด
หร,อท��งหมดแล
วแต�กรณ� จนกว�าผ�
ร�บจ
างจะยอมปฏ�บ�ต�ให
ถ�กต
องตามค)าส��ง จดบ�นท3กการปฏ�บ�ต�งานเพ,�อ
รายงานให
คณะกรรมการตรวจการจ
างทราบท"กเด,อนและเม,�อเสร0จงานแต�ละงวด ปรากฏว�าการก�อสร
าง  
บางรายการไม�เป-นไปตามแบบร�ปรายการละเอ�ยดและข
อก)าหนดในส�ญญา แม
จะปรากฏว�าได
ให
ผ�
ร�บจ
าง
แก
ไขให
ถ�กต
องเป-นไปตามแบบร�ปรายการละเอ�ยดและข
อก)าหนดในส�ญญาแล
ว แต�เป-นการแก
ไขภายหล�ง
จากท��ตรวจพบ  และเม,�อพบป5ญหาว�าแบบร�ปรายการก�อสร
างม�ความข�ดแย
ง กล�บด)าเน�นการโดยพลการ 
ไม�รายงานผ�
ม�อ)านาจหน
าท��ตามล)าด�บช��นเพ,�อขออน"ม�ต�ด)าเน�นการแก
ไขให
ถ�กต
องตามข��นตอนกระบวนการ
ท)างาน  พฤต�การณ8ด�งกล�าวถ,อเป-นการฝ:าฝ;นไม�ปฏ�บ�ต�หน
าท��ให
เป-นไปตามระเบ�ยบการเคหะแห�งชาต�  ว�าด
วย  
ว�ธ�ปฏ�บ�ต�เก��ยวก�บการพ�สด" พ.ศ.2539 ข
อ.45 อ�กท��งพฤต�การณ8การปฏ�บ�ต�หน
าท��ในฐานะผ�
จ�ดการสนาม
ควบค"มงานก�อสร
างด�งกล�าว ย�งถ,อได
ว�าเป-นการปฏ�บ�ต�หน
าท��ด
วยความบกพร�อง ขาดความรอบคอบไม�ตรวจ
สอบรายละเอ�ยดของงานก�อสร
างให
ครบถ
วนถ�กต
องเป-นไปตามแบบร�ปรายการละเอ�ยดและข
อก)าหนด 
ในส�ญญา  อ�นเป-นการกระท)าผ�ดว�น�ยฐานไม�ร�กษาว�น�ยโดยเคร�งคร�ด และฐานไม�ต��งใจ ปฏ�บ�ต�งานให
เก�ดผลด� 
หร,อความก
าวหน
าแก�การเคหะแห�งชาต�ด
วยความเอาใจใส� ระม�ดระว�งและร�กษาผลประโยชน8ของการเคหะ-
แห�งชาต� ตามข
อบ�งค�บการเคหะแห�งชาต� ฉบ�บท�� 66 ข
อ.26 และข
อ.28 ตามล)าด�บ เห0นควรลงโทษ 
ต�ดเง�นเด,อน   10%   เป-นเวลา   2   เด,อน แต�เน,�องจากนาย ส  .   ไม�เคยม�ประว�ต�ถ�กลงโทษทางว�น�ยมาก�อน จ3งเห0น  
สมควรลดหย�อนโทษจากการต�ดเง�นเด,อน   10%   เป-นเวลา   2   เด,อน เป-นให
ลงโทษภาคท�ณฑ8      
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