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วินัยและจรรยาบรรณบุคลากร
วินัยข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
คือแบบแผนความประพฤติ ที่กําหนดให้ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาควบคุมตนเอง
และควบคุมผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาให้ ประพฤติดี ละเว้ นการประพฤติปฏิบตั ใิ นทางไม่ชอบไม่ควร
ความสําคัญ
วินยั ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยให้ การปฏิบตั ิราชการมี
ประสิทธิ ภาพวินัยจึงมีความสําคัญต่อราชการเป็ นส่วนรวมและต่อตัวข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษา
จุดมุ่งหมาย
เพื่อประโยชน์ของราชการ เพื่อความเจริ ญ ความสงบเรี ยบร้ อยของราชการเพื่อให้ ราชการดําเนินไป
ด้ วยดี มีประสิทธิภาพ
ข้ อกําหนดวินัย
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 5 วินยั และ
การรักษาวินยั ได้ บญ
ั ญัติข้อกําหนดวินยั ให้ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษายึดถือเป็ นแบบแผน
ในการควบคุมความประพฤติ ดังนี ้
มาตรา 37
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้ องรั กษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่ บัญญัติใน
หมวดนี ้ โดยเคร่งครัด”
จากบทบัญญัติดงั กล่าว ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาทุกคนจึงจําเป็ นต้ องทราบข้ อ
กําหนดวินยั ตามมาตราต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรักษาวินยั หรื อประพฤติปฏิบตั ิตนให้ เป็ นข้ าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีและสําหรับผูมี ้หน้ าที่ปฏิบตั ิงานวินยั จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทําความ
เข้ าใจให้ ลกึ ซึ ้ง เพราะเป็ น พื ้นฐานที่จะต้ องนําไปใช้ วินิจฉัยทางวินยั ให้ เป็ นการถูกต้ อง
ขอบเขต
มาตรา 37 นี ้ นอกจากเป็ นอารัมภบทแล้ ว ยังมีลกั ษณะเป็ นการกําหนดขอบเขตของวินยั ข้ าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาไว้ เป็ นข้ อกฎหมายด้ วย คือผู้ซงึ่ อยูใ่ นบังคับที่จะต้ องรักษาวินยั และรับผิดทาง
วินยั ตามกฎหมายนี ้ ต้ องเป็ นผู้ซงึ่ มีฐานะเป็ นข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ ว การกระทําใด ๆ
ในขณะที่ยงั ไม่ได้ เป็ นข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาจะนํามาลงโทษทางวินยั หาได้ ไม่ แต่การ
กระทําในขณะที่ยงั ไม่ได้ เป็ นข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษานัน้ แม้ จะนํามาลงโทษทางวินยั ไม่ได้
แต่ถ้าการกระทํานันเข้
้ าลักษณะเป็ นการขาดคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 7 ข้ อใดข้ อหนึ่ง เช่น เป็ นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดี เมื่อกรณีปรากฏขึ ้นก็สงั่ ให้ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้นนออกจาก
ั้
ราชการตามมาตรา 57 ได้
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ข้ อควรทราบในเบือ้ งต้ น
1. ข้ อกําหนดวินยั ตามมาตราใดหรื อวรรคใดไม่มีบญ
ั ญัติกํากับไว้ ว่า “เป็ นความผิดวินยั อย่าง
ร้ ายแรง” ก็หมายถึงว่าความผิดวินยั ตามมาตรานันหรื
้ อวรรคนันแล้
้ วแต่กรณี เป็ นความผิดวินยั อย่างไม่
ร้ ายแรง
้
2. ในกรณีที่ความผิดฐานใด องค์ประกอบความผิดมีหลายข้ อ กรณีจะเป็ นความผิดฐานนันก็
ต่อเมื่อข้ อเท็จจริ งปรับเข้ าองค์ประกอบความผิดครบทุกข้ อ ถ้ าขาดไปแม้ แต่ข้อใดข้ อหนึ่งกรณีก็ยงั ไม่เป็ น
ความผิดวินยั ฐานนัน้
มาตรา 38
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ต้ องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ”
ประเทศไทยปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานของประเทศจําเป็ นที่จะต้ องเป็ นผู้
เลื่อมใสและสนับสนุนการปกครองในระบอบดังกล่าว
การสนับสนุน ได้ แก่การส่งเสริ ม เสริ มสร้ าง หรื อไม่คดั ค้ าน การกระทําที่จะเป็ นความผิดฐานไม่
สนับสนุนการปกครองระบอบดังกล่าว ได้ แก่ การกระทําในทางคัดค้ าน ต่อต้ านหรื อเป็ นปรปั กษ์
มาตรา 39
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต
เที่ยงธรรม ขยันหมัน่ เพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ
ห้ ามมิให้ อาศัยหรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นอาศัยอํานาจหน้ าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทาง
อ้ อมหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น
การปฏิบตั หิ รื อละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ ตนเองหรื อผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่มิ
ควรได้ เป็ นการทุจริ ตต่อหน้ าที่ราชการ และเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ หรื อขาดการเอาใจใส่ระมัดระวัง
รักษา ประโยชน์ของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิด
วินยั อย่างร้ ายแรง”
เรื่ องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สจุ ริ ตนี ้ มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษาและความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่ราชการเป็ นความผิดวินยั ที่ร้ายแรงที่สดุ ผู้ทําผิดวินยั ฐานนี ้
้ อรังเกียจไม่ให้ กลับเข้ ารับราชการอีกด้ วย
เป็ นที่ชิงชังรังเกียจของสังคมทุกวงการ และกฎหมายตังข้
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ข้ อกําหนดวินยั ซึง่ สําคัญยิ่งมาตรานี ้ผู้ปฏิบตั ิงานวินยั ควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
นําไปใช้ ปรับบทให้ เป็ นการถูกต้ องเหมาะสมตามควรแก่กรณี
มาตรา 39 วรรคหนึ่ง
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต
เที่ยงธรรม ขยันหมัน่ เพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ”
เรื่ องความไม่ซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเที่ยงธรรมที่จะเป็ นความผิดวินยั ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง นี ้จะ
ต้ องเป็ นเรื่ องการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการเท่านัน้ การไม่ซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเที่ยงธรรมในเรื่ องที่มิใช่ราชการ
หรื อไม่มีหน้ าที่ราชการ จะนํามาปรับบทเป็ นความผิดวินยั ตามมาตรา 39วรรคหนึง่ หาได้ ไม่
“ราชการ” หมายถึง งานของประเทศหรื อของพระราชา
“หน้าที ่ราชการ” ตามมาตรานี ้หมายความเฉพาะหน้ าที่ที่เป็ นเรื่ องราชการโดยตรงเท่านันซึ
้ ่ง
หมายถึง ราชการตามกฎหมายว่าด้ วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายที่ให้ อํานาจไว้ โดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจ แม้ เป็ นกิจการของรัฐหรื อรัฐมีสว่ นร่ วมเป็ นเจ้ าของ และรัฐวิสาหกิจบางแห่งพึงเห็น
ได้ ว่ามีลกั ษณะเป็ นงานของประเทศ แต่ก็เป็ นงานในเชิงธุรกิจหรื อการค้ าไม่ใช่งานการบริ หารราชการ
แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินหรื อกฎหมายว่าด้ วยการปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม จึงไม่ถือเป็ นราชการตามความหมายนี ้
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีหน้ าที่ราชการในเรื่ องใด ควรพิจารณาจากข้ อมูล
ดังนี ้
1. กฎหมายหรื อระเบียบ ในกรณีที่ราชการเรื่ องใดมีกฎหมายระเบียบของทางราชการกําหนด
ให้ ผ้ ดู ํารงตําแหน่งใดเป็ นเจ้ าพนักงานหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในเรื่ องใด ผู้ดํารงตําแหน่งนันก็
้ มีหน้ าที่
ราชการตามกฎหมายหรื อระเบียบนัน้ เช่น กฎหมายว่าด้ วยอาวุธปื นกําหนดให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัด
นายอําเภอ เป็ นนายทะเบียนมีอํานาจหน้ าที่ราชการตามกฎหมายนัน้ ระเบียบว่าด้ วยการพัสดุกําหนด
ให้ ผ้ ดู ํารงตําแหน่งใดเป็ นผู้มีอํานาจหน้ าที่สงั่ ซื ้อ สัง่ จ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่งนันก็
้ มีหน้ าที่ราชการตามระเบียบ
นัน้
2. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ซึง่ ก.พ.อ.ได้ จดั ทําไว้ เป็ นบรรทัดฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ทุกตําแหน่ง โดยกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง ตลอดจนลักษณะงานที่ปฏิบตั ไิ ว้ เป็ นกรอบกว้ าง ๆ
3. การมอบหมายของผู้บงั คับบัญชา อาจเป็ นการมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่าง ให้ ปฏิบตั ิภายในกรอบหน้ าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรื อ
มอบหมายงานอื่นที่อยูภ่ ายในอํานาจหน้ าที่ของผู้บงั คับบัญชาก็ได้
4. พฤตินยั ทางปฏิบตั ิ พิจารณาจากข้ อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏเป็ นเรื่ อง ๆ ไปว่าตามพฤติ
ั ้ หน้ าที่ราชการในเรื่ องนันได้
้ หรื อไม่
นัย เพียงพอที่จะถือว่าผู้นนมี
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ตัวอย่ าง การมีหน้ าที่โดยพฤตินยั
เจ้ าหน้ าที่การเงินซึง่ ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชาให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ
ได้ ผกู พันตนรับฝากเงินนอกงบประมาณที่มิได้ อยู่ในหน้ าที่ของตน โดยลงลายมือชื่อรับฝากเงินนันไว้
้ อย่าง
ั ้ หน้ าที่ราชการในเรื่ องเงินจํานวนที่ได้ รับไว้ นนั ้
เป็ นทางการในด้ านหลังคูฉ่ บับใบเสร็ จรับเงิน ถือได้ วา่ ผู้นนมี
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เบิกเครื่ องมือเครื่ องใช้ ของทางราชการไปใช้ ในการ
้ วย การนําสิ่งของนันไป
้
ปฏิบตั ิราชการ พึงเห็นได้ ว่าผู้นนมี
ั ้ หน้ าที่ราชการที่จะต้ องดูแลรักษาสิ่งของนันด้
จํานําเอาเงินไปใช้ สว่ นตัว เป็ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการโดยมิชอบ
ซื่อสัตย์ หมายความว่า ปฏิบตั อิ ย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
สุจริต หมายความว่า ปฏิบตั ดิ ้ วยความตังใจดี
้ และชอบตามคลองธรรม
เที่ยงธรรม หมายความว่า ปฏิบตั โิ ดยไม่ลําเอง
มาตรา 39 วรรคสอง
“ห้ ามมิให้ อาศัยหรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นอาศัยอํานาจหน้ าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทาง
อ้ อมหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น”
องค์ประกอบความผิด มี 2 ข้ อ คือ
1. มีอํานาจหน้ าที่ราชการ คือ เป็ นผู้ซงึ่ ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจในหน้ าที่ราชการ
2. ทําการหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นโดยอาศัยหรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นอาศัยอํานาจหน้ าที่นนั ้ ไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
ประโยชน์ หมายความถึง สิง่ ที่เป็ นผลดีหรื อเป็ นคุณ หรื อผลที่ได้ ตามต้ องการ ประโยชน์อาจเป็ น
ทรัพย์สินเงินทองหรื อการอื่นใดที่เป็ นผลได้ ตามต้ องการโดยมิจําต้ องเป็ นทรัพย์สิน เช่น ประโยชน์ในการ
ได้ สทิ ธิบางอย่าง หรื อได้ รับบริ การพิเศษ เป็ นต้ น
การหาประโยชน์ที่จะเป็ นความผิดนี ้ จะต้ องมีการอาศัยหรื อให้ ผ้ อู ื่นอาศัยอํานาจหน้ าที่ราชการ
ไปใช้ หาประโยชน์ด้วย การหาประโยชน์กบั อํานาจหน้ าที่ต้องมีสว่ นสัมพันธ์กนั แต่ไม่จําต้ องเป็ นการหา
ประโยชน์ด้วยการปฏิบตั หิ รื อละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการโดยมิชอบ
ตัวอย่ าง
อาจารย์ มีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวกับด้ านวิชาการ ยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ ชื่อของตนเป็ นที่ปรึกษาในสถาบัน
กวดวิชาและโฆษณารับนักศึกษาเข้ ากวดวิชาตามพฤติการณ์เป็ นเพียงยอมให้ ผ้ อู ื่นเอาชื่อไปใช้ ประโยชน์
ไม่ปรากฏว่ามีการอาศัยอํานาจหน้ าที่ราชการแต่อย่างใด ไม่เป็ นความผิดตามมาตรา 39 วรรคสอง
อาจารย์ มีอํานาจหน้ าที่สอนและให้ คะแนนนักศึกษา ในระหว่างเรี ยนได้ เก็บเงินค่าสอนกับ
นักศึกษาเพิ่ม เป็ นการอาศัยอํานาจหน้ าที่ราชการหาประโยชน์ เป็ นความผิดมาตรา 39 วรรคสอง
มาตรา 39 วรรคสาม
“การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ ตนเองหรื อผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่
มิควรได้ เป็ นการทุจริ ตต่อหน้ าที่ราชการ และเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง”
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องค์ประกอบความผิดมี 3 ข้ อ คือ
1. มีหน้ าที่ราชการที่จะต้ องปฏิบตั ิ ข้ อนี ้เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้ วในวรรคหนึง่
การมีสทิ ธิกบั การมีหน้ าที่ต้องแยกต่างหากจากกัน เช่น ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา มี
สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการจากทางราชการ ไม่ถือเป็ นหน้ าที่ราชการ
2. ปฏิบตั หิ รื อละเว้ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการโดยมิชอบ
การปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ ไม่รวมถึงการปฏิบตั ิในการใช้ สิทธิขอเบิกจ่ายเงินที่ทางราชการให้ สิทธิ
เบิกได้ เช่น เงินค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทางไปราชการ หรื อเงินสวัสดิการต่าง ๆ
ละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ หมายถึง มีหน้ าที่ราชการที่จะต้ องปฏิบตั ิแต่ไม่ปฏิบตั ิหรื องดเว้ น
ไม่กระทําการตามหน้ าที่โดยจงใจหรื อเจตนาไม่ปฏิบตั ิ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องพลังเผลอหลงลื
้
ม หรื อเข้ าใจผิด
มิชอบ หมายความว่า ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา
มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรื อตามทํานองคลองธรรม คือไม่เป็ นไปตามทางที่ ถูก
ที่ควร
การปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยมิชอบ หมายความรวมถึง การเรี ยกค่าตอบแทนโดยมิชอบในการ
ปฏิบตั ิ หรื อเพื่อจะปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ แม้ เนื ้อหาการปฏิบตั หิ น้ าที่จะเป็ นไปโดยถูกต้ อง
3. เพื่อให้ ตนเองหรื อผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่มิควรได้
ประโยชน์ ความหมายเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้ วในวรรคสอง
ประโยชน์ที่มิควรได้ หมายถึง ประโยชน์ที่ไม่มีสทิ ธิโดยชอบธรรมที่จะได้ รับ
ตัวอย่ าง
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ทจุ ริ ตทํารายงานการเดินทางไปราชการเป็ นเท็จ โดย
เจตนาเบิกเงินค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทางโดยไม่มีสิทธิหรื อเกินสิทธิที่จะเบิกได้ เป็ นเรื่ องทุจริ ตในการใช้ สิทธิโดย
ฉ้ อโกงเงินของรัฐ ไม่ใช่ทจุ ริตในการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ ไม่เป็ นความผิดวินยั ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่ราชการ
ตามมาตรา 39 วรรคสาม แต่เป็ นความผิดฐานอื่น เช่น ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง ตามมาตรา 44 วรรคสอง
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ทจุ ริ ตดังกล่าวข้ างต้ น ถ้ าผู้นนเป็
ั ้ นผู้มีหน้ าที่ราชการ
ั ้ บตั ิหน้ าที่
ในการทําฎีกาเบิกจ่ายหรื อรับรองเอกสารตามระเบียบของทางราชการด้ วย ก็ถือได้ ว่าผู้นนปฏิ
ราชการในการทําฎีกาหรื อรับรองเอกสารโดยมิชอบ เพื่อให้ ตนเองได้ ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็ นความผิด
วินยั ฐานทุจริตต่อหน้ าที่ราชการ ตามมาตรา 39 วรรคสาม
เจ้ าหน้ าที่การเงิน ซึง่ มีหน้ าที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ ได้ ผกู พันตนรับฝากเงินนอกงบประมาณที่
มิ ไ ด้ อยู่ ใ นหน้ าที่ ข องตนโดยลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ฝากเงิ น นั น้ ไว้ อย่ า งเป็ นทางการในด้ านหลัง คู่ ฉ บับ
ใบเสร็ จรับเงินถือได้ ว่ามีหน้ าที่ราชการในเรื่ องเงินจํานวนนันโดยพฤติ
้
นยั เมื่อเบียดบังเอาไปเป็ นประโยชน์
ส่วนตัว ก็เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองได้ ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็ นความผิดวินยั
ฐานทุจริตต่อหน้ าที่ราชการ ตามมาตรา 39 วรรคสาม
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เจ้ าหน้ าที่ ได้ รับมอบคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คของทางราชการไปใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย ถือได้ ว่า
ผู้นนั ้ มีหน้ าที่ราชการที่จะต้ องดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คนันการนํ
้
าเอาคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊คนันไป
้
จํานําเอาเงินไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัว เป็ นการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองได้ ประโยชน์ที่มิ
ควรได้ เป็ นความผิดวินยั ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่ราชการ ตามมาตรา 39 วรรคสาม
มาตรา 39 วรรคสี่
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ”
เน้ นถึงการปฏิบัติหน้ าที่ ราชการตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะ
รัฐมนตรี คือต้ องสนับสนุนนโยบายของทางราชการ และต้ องตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ราชการ สําหรับนโยบาย
ของทางราชการนัน้ หมายความถึงนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภา และหมายความรวมถึงนโยบายพิเศษ
ที่รัฐบาลมอบหมายเป็ นกรณีพิเศษให้ สว่ นราชการใดส่วนราชการหนึ่งรับผิดชอบหรื อกําหนดโครงการขึ ้น
ใหม่ให้ ปฏิบตั เิ ป็ นการเร่งด่วน หรื อเป็ นนโยบายเฉพาะกิจ
แม้ ว่าตามบทบัญญัติวรรคนี ้ จะไม่ได้ ใช้ คําว่า “สนับสนุน” ก็ตาม แต่การปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ
จะต้ องเป็ นไปตามนโยบายของทางราชการที่วางไว้ ทังนี
้ ้โดยคํานึงว่าจะต้ องไม่ทําให้ ราชการบังเกิดความ
เสียหาย นอกจากนโยบายของรัฐบาลแล้ วยังต้ องพิจารณาว่าการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการนันมี
้ กฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ หรื อมติคณะรัฐมนตรี กําหนดไว้ อย่างไรบ้ างจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
ราชการให้ เป็ นไปตามนันโดยเคร่
้
งครัด
มาตรา 39 วรรคห้ า
“การปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ หรื อขาดการเอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง
เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง”
แบ่งเป็ นสองส่วนคือ
(1) การปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ จะเป็ นความผิดตามมาตรานี ้
จะต้ องเป็ นเรื่ องเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง หากมีความจําเป็ นและปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ โดยฝ่ าฝื น
กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ โดยเจตนาดี และเกิดผลดีแก่ทางราชการ ก็ไม่เป็ นความผิดวินยั
การกระทําอย่างไรจึงจะเรี ยกว่า “จงใจ” นัน้ พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มิได้ ให้ ความหมายไว้ แต่เป็ นที่เข้ าใจว่านอกจากจะมีความหมายทํานอง
เดียวกับคําว่า “จงใจ” ในกฎหมายแพ่ง หรื อคําว่า “เจตนา” ในกฎหมายอาญา กล่าวคือ เป็ นการกระทํา
โดยผู้กระทํารู้สกึ ในการกระทํา และประสงค์ตอ่ ผลหรื อย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานันยั
้ งมีความหมาย
กว้ างไปกว่านันอี
้ ก คือ แม้ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หรื อมติคณะ รัฐมนตรี

7

นัน้ จะไม่ได้ มงุ่ หมายที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรื อไม่อาจเล็งเห็นผลของการกระทํานันว่
้ า
จะเสียหายแก่ราชการได้ ก็ตาม ถ้ าการกระทําโดยรู้สกึ ในการกระทํานันและได้
้
ก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างร้ ายแรงแล้ ว ก็เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ตามมาตรา39 วรรคห้ า นี ้แล้ ว
การประมาทเลินเล่อในหน้ าที่ราชการ หมายถึง ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง พลังเผลอ
้
หลงลืม ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการหรื อในเรื่ องที่มีหน้ าที่ราชการ จะต้ องปฏิบตั ิโดยไม่มีเจตนาที่จะให้
เกิดความเสียหาย และการประมาทเลินเล่อมีได้ ทงลั
ั ้ กษณะที่เป็ นการกระทําและละเว้ นการกระทํา และ
เป็ นความผิดวินยั ทังร้้ ายแรงและไม่ร้ายแรง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ผลของความเสียหายที่ทางราชการได้ รับ
(2) ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็ น
เหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง
ตามวรรคนี ้ มุ่งหมายที่พฤติกรรมของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้ องปฏิบตั ิ
งานด้ วยความ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ
การไม่ระมัดระวังในหน้ าที่ราชการ หมายถึง การประมาทเลินเล่อ ไม่รอบคอบ พลังเผลอ
้
หลงลืม ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการหรื อในเรื่ องที่มีหน้ าที่ราชการ จะต้ องปฏิบตั ิโดยไม่มีเจตนาที่จะให้
เกิดความเสียหาย และการประมาทเลินเล่อมีได้ ทงลั
ั ้ กษณะที่เป็ นการกระทําและละเว้ นการกระทํา และ
เป็ นความผิดวินยั ทังร้้ ายแรงและไม่ร้ายแรง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ผลของความเสียหายที่ทางราชการได้ รับ
ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ ายแรง ซึง่ หมายถึง ได้ มีความเสียหายเกิดขึ ้นแก่ทางราชการ
อย่างร้ ายแรง และความเสียหายที่เกิดขึ ้นเป็ นผลโดยตรงมาจากเหตุที่มีการจงใจหรื อประมาท เลินล่อ
หรื อการขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการในหน้ าที่ราชการ
ความเสียหาย หมายความรวมถึง ความเสียหายที่ไม่อาจตีราคาเป็ นเงินทองได้ ด้วย เช่น ความ
เสียหายแก่ชื่อเสียงหรื อระบบงาน
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรงหรื อไม่ มีแนวทางพิจารณา ดังนี ้
1. ความเสียหายทีเ่ ป็ นตัวเงิ นหรื อตีราคาเป็ นเงิ นได้ คํานึงถึงความมากน้ อยตามค่าของเงินเป็ น
สําคัญ เช่น เสียหาย 1,000,000 บาท เห็นได้ ว่าเสียหายร้ ายแรง ทังนี
้ ้ไม่มีข้อกําหนดตายตัวว่าจํานวน
เท่าใดจึงจะถือว่าเป็ นความเสียหายอย่างร้ ายแรงหรื อไม่ร้ายแรง เป็ นช่องให้ ผ้ มู ีอํานาจหน้ าที่ใช้ ดลุ ยพินิจ
ได้ ตามควรแก่กรณี
2. ความเสียหายทีไ่ ม่อาจตีราคาเป็ นเงิ นได้ เป็ นเรื่ องที่จะต้ องพิจารณาจากข้ อเท็จจริ งเป็ นเรื่ องๆ
ไปโดยคํานึงถึงว่าเป็ นกรณีที่ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์สว่ นรวมของทางราชการ หรื อต่อการ
บริหารราชการอย่างร้ ายแรงหรื อไม่ เช่น
เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี ทําการรับจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการรับจ่าย บัญชีการเงินก็ไม่ทํา
ั ชีและการเงินสับสนจนไม่อาจตรวจสอบได้ ไม่สามารถจะพิสจู น์ได้
ให้ เป็ นปั จจุบนั เป็ นเวลานาน ทําให้ บญ
ว่าเงินของทางราชการได้ ขาดหายไปหรื อไม่ กรณีเช่นนี ้ถือได้ ว่าเป็ นพฤติการณ์ที่ทําให้ เสียหายแก่ระบบ
การเงินและบัญชีของทางราชการอย่างร้ ายแรง
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อาจารย์ นําชื่อมหาวิทยาลัยไปแอบอ้ างในการกระทําความผิด ก็ถือได้ ว่าเป็ นกรณีที่ทําให้
เสียหายแก่ชื่อเสียงของทางราชการอย่างร้ ายแรง
มาตรา 40
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้ องไม่รายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา การรายงานโดย
ปกปิ ดข้ อความซึง่ ควรต้ องแจ้ ง ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้ วย
การรายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรงเป็ นความผิด
วินยั อย่างร้ ายแรง”
มาตรา 40 วรรคหนึ่ง ความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา
องค์ประกอบความผิด มี 4 ข้ อ คือ
1. มีการรายงาน
การรายงาน หมายถึง การบอกเรื่ องราวที่ไปทํา ไปรู้ หรื อไปเห็นมา อาจเป็ นการรายงานด้ วย
วาจา หรื อหนังสือ หรื อวิธีอื่นใด และจะเป็ นการรายงานเพื่อพิจารณา วินิจฉัย หรื อขออนุญาต หรื อขอ
อนุมตั ิ หรื อเพื่อทราบ ก็ถือเป็ นการรายงานทังสิ
้ ้น
การรายงานตามข้ อนี ้ ไม่จําต้ องเป็ นการรายงานเพื่อการปฏิบตั ิราชการตามหน้ าที่หรื อตามที่
ได้ รับมอบหมายเสมอไป อาจเป็ นการรายงานในเรื่ องอื่นที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรื อแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ คําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา หรื อมติคณะรัฐมนตรี กําหนดให้ รายงานก็ได้
2. รายงานเป็ นเท็จ
้ งหมด
้
หรื อบางส่วนก็ตาม
หมายถึง รายงานที่ไม่เป็ นความจริ ง และผู้รายงานรู้อยูแ่ ล้ วว่ารายงานนันทั
ไม่เป็ นความจริ ง นอกจากนี ้การรายงานโดยปกปิ ดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ ง ก็ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้ วย
กรณี อย่างไรจึงจะถื อว่าเป็ นการรายงานโดยปกปิ ดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งเป็ นเรื่ องที่จะต้ อง
พิจารณาจากพฤติการณ์ ของการรายงานประกอบกับเรื่ องราวว่าข้ อความที่ปกปิ ดไว้ นนั ้ ถ้ าแจ้ งไว้ ใน
รายงานด้ วยแล้ ว อาจจะทําให้ ผลการพิจารณาของผู้บงั คับบัญชาเปลี่ยนแปลงไป เช่นการรายงานเพื่อ
ขออนุ มัติ ห รื อ อนุ ญ าต ซึ่ ง ถ้ ารายงานโดยบอกถึ ง ข้ อที่ ไ ม่ ดี ห รื อ ข้ อ เสี ย ไปให้ ประกอบดุ ล พิ นิ จ ด้ ว ย
ผู้บงั คับบัญชาอาจไม่อนุมตั หิ รื ออนุญาตก็ได้
3. เป็ นการรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา
หมายถึง เป็ นการรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาตามกฎหมาย
ผู้บงั คับบัญชา หมายถึง ผู้บงั คับบัญชาตามกฎหมาย คือผู้ซงึ่ ดํารงตําแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้ เป็ นผู้บงั คับบัญชาข้ าราชการในส่วนราชการ หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายหรื อมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายให้ เ ป็ นผู้บัง คับ บัญ ชาข้ า ราชการในส่ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงาน ทัง้ นี จ้ ะต้ อ งเป็ นการ
มอบหมายหรื อมอบอํานาจตามที่มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ มอบได้
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มาตรา 40 วรรคสอง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
“การรายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรงเป็ นความผิด
วินยั อย่างร้ ายแรง”
องค์ประกอบความผิด มี 4 ข้ อ คือ
1. ถึง 3. เช่นเดียวกับองค์ประกอบความผิดตามวรรคหนึง่
4. อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง
หมายถึงว่า ได้ มีความเสียหายเกิดขึ ้นแก่ราชการอย่างร้ ายแรง และความเสียหายที่เกิดขึ ้นเป็ น
ผลโดยตรงมาจากเหตุที่รายงานเท็จนัน้
มาตรา 41
“ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุด มศึก ษาต้ อ งประพฤติ เ ป็ นแบบอย่ า งที่ ดี มี ค วามสุภ าพ
เรี ยบร้ อย วางตนให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้ กบั ทางราชการอย่าง
เต็มที่ รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื ้อกูลในการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการระหว่างผู้ร่วมปฏิบตั ริ าชการด้ วยกัน
การกลั่น แกล้ ง การดูห มิ่ น เหยี ย ดหยาม กดขี่ ข่ม เหง ผู้ร่ ว มปฏิ บัติ ราชการ นัก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษา หรื อประชาชนอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง”
มาตรานี ้เป็ นข้ อกําหนดวินยั ให้ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาประพฤติปฏิบตั ิต่อผู้ร่วม
ปฏิบตั ิราชการด้ วยกัน คือ ให้ สภุ าพเรี ยบร้ อยต่อกัน รักษาความสามัคคีระหว่างกัน และช่วยเหลือซึง่ กัน
และกันในการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ ซึง่ จะเป็ นทางนําไปสู่ความสงบเรี ยบร้ อย ความร่ วมมือร่ วมใจและ
ประสานงานกันอย่างดี เป็ นผลให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
คําว่าผู้ร่วมปฏิบตั ิราชการ หมายความรวมถึง ลูกจ้ างประจํา ลูกจ้ างชัว่ คราว พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ร่วมปฏิบตั งิ านด้ วยกันด้ วย
อุทิศเวลาให้ กบั ทางราชการอย่างเต็มที่ หมายถึง ต้ องอุทิศหรื อสละเวลาทังหมดปฏิ
้
บตั ิราชการ
ตามที่ทางราชการต้ องการ รวมทังเวลานอกเหนื
้
อจากเวลาปฏิบตั ิราชการตามปกติในกรณีที่ทางราชการ
มีงานเร่งด่วนที่จําเป็ นจะต้ องใช้ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบตั งิ านนอกเวลาด้ วย
มาตรา 41วรรคสอง
“การกลั่นแกล้ ง การดูห มิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่ม เหง ผู้ร่วมปฏิ บัติราชการ นักเรี ย น นิ สิต
นักศึกษา หรื อประชาชนอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง”
ข้ อ กํ า หนดวิ นัย นี ไ้ ด้ บัญ ญั ติ ขึ น้ โดยมี ค วามมุ่ง หมายเพื่ อ ให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน
อุดมศึกษาสํานึกถึงฐานะ บทบาท และหน้ าที่ของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาในระบอบ
ประชาธิปไตยที่จะต้ องปฏิบตั ริ าชการเพื่อประชาชน สร้ างความเลื่อมใสศรัทธาให้ เกิดแก่ประชาชน ซึง่ จะ
เป็ นผลให้ ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน ซึ่งเป็ นคนไทยที่มีความเข้ าใจอันดีต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และด้ วยความมุ่งหมายดังกล่าว ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา จึงต้ อง
ไม่ประพฤติปฏิบตั ิในทางที่จะก่อให้ เกิดความเกลียดชังหรื อสร้ างความเดือดร้ อนแก่ประชาชน อันจะ
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ส่งผลกระทบที่อาจทําให้ ประชาชนซึง่ เป็ นพลเมืองของประเทศขาดความศรัทธา เกลียดชัง และเป็ น
ปฏิปักษ์ ต่อรัฐบาลหรื อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึง่ อาจทําให้ เกิดผลเสียหายร้ ายแรงในการ
ปกครองประเทศขึ ้นได้ ในที่สดุ จึงได้ กําหนดเป็ นข้ อห้ ามมิให้ กลัน่ แกล้ ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่
ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบตั ิราชการ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษาหรื อประชาชน และกําหนดเป็ นความผิดวินยั อย่าง
ร้ ายแรงด้ วย
ประชาชน หมายถึง บุคคลทัว่ ไปซึง่ รวมทังคนไทยที
้
่เป็ นพลเมืองของประเทศ เป็ นราษฎร และ
ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยหรื อเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึง่ มิได้ เป็ นราษฎร
มาตรา 41 วรรคสอง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
องค์ประกอบความผิด มี 4 ข้ อคือ
1. มีการกลัน่ แกล้ ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบตั ริ าชการ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
หรื อประชาชนอย่างร้ ายแรง
กลัน่ แกล้ ง หมายถึง ทําให้ เดือดร้ อน รํ าคาญ
ดูหมิ่น หมายถึง สบประมาท ดูถกู ว่าไม่ดี
เหยียดหยาม หมายถึง ดูหมิ่น ดูถกู หรื อรังเกียจ โดยเหยียดให้ ตํ่าลง เช่น เหยียดคนลงเป็ นสัตว์
กดขี่ หมายถึง ข่มให้ อยูใ่ นอํานาจตน ใช้ อํานาจบังคับเอา แสดงอํานาจเอา
ข่มเหง หมายถึง ใช้ อํานาจรังแก
2. เป็ นการกระทําในฐานะที่เป็ นข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
หมายถึง กระทําโดยแสดงตนว่าเป็ นข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาหรื อเป็ นการ
กระทําที่ประชาชนรู้ สกึ ว่า เป็ นการกระทําของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น กระทํา
ในขณะแต่งเครื่ องแบบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา หรื อกระทําโดยผู้ซงึ่ ประชาชนทัว่ ไปรู้จกั
ดีวา่ เป็ นข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
3. มีผลเสียกระทบถึงภาพพจน์สว่ นรวมของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา หรื อทาง
ราชการ หมายถึงเป็ นการกระทําที่อาจทําให้ ประชาชนเกิดความรู้ สกึ รังเกียจหรื อชิงชังบรรดข้ าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาทังหลายหรื
้
อรัฐบาล หรื อทางราชการเป็ นส่วนรวม
4. กระทําโดยมีเจตนาโดยตรง หมายถึง ให้ คํานึงถึงเจตนาที่แท้ จริ งในการกระทํานันด้
้ วย เช่น
การกระทํ า โดยเจตนาดี ต่อ ประชาชนส่ว นรวมแต่เ ป็ นผลกระทบให้ มี ก ารกล่า วดูห มิ่ น เหยี ย ดหยาม
ประชาชนบางคนยังไม่เข้ าองค์ประกอบข้ อนี ้
มาตรา 42
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ต้ องไม่กระทําการหรื อยอมให้ ผ้ ูอื่นกระทํ าการหา
ผลประโยชน์อนั อาจทําให้ เสียความเที่ยงธรรม หรื อเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่ราชการ ของ
ตน การกระทําดังกล่าวให้ ถือว่าเป็ นการกระทําผิดวินยั ”
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องค์ประกอบความผิด มี 2 ข้ อ คือ
1. กระทําหรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทําการหาผลประโยชน์
หมายถึง ต้ องเป็ นเรื่ องการหาผลประโยชน์โดยกระทําด้ วยตนเอง หรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทํา เช่น
อาจารย์ยอมให้ ผ้ อู ื่นนําชื่อของตนไปอ้ างในการเก็บเงินค่าเล่าเรี ยนจากนักศึกษาโดยมิชอบ
2. อาจทําให้ เสียความเที่ยงธรรมหรื อเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ราชการของตน
ข้ อนี ้แยกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
(1) อาจทําให้ เสียความเที่ยงธรรม
ข้ อนี ้เป็ นเรื่ องที่จะต้ องพิจารณาจากอํานาจหน้ าที่ราชการที่กระทํา หรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทําการ
้ างไร และเป็ นการหาผลประโยชน์ในเรื่ องที่
หาผลประโยชน์นนว่
ั ้ ามีอํานาจหน้ าที่ราชการในเรื่ องนันอย่
ผู้นนมี
ั ้ อํานาจหน้ าที่ราชการหรื อไม่ ถ้ าเป็ นเรื่ องที่ผ้ นู นมี
ั ้ อํานาจหน้ าที่ราชการก็ย่อมทําให้ บคุ คลทัว่ ไป
รู้ สึกได้ ว่าผู้นนอาจกระทํ
ั้
าไปโดยไม่เที่ยงธรรม ลําเอียงเข้ าข้ างตนเองหรื อผู้ที่ตนยอมให้ กระทําการหา
ผลประโยชน์ได้ ก็ต้องด้ วยองค์ประกอบข้ อนี ้โดยไม่จําต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าได้ เกิดความไม่เที่ยงธรรม
หรื อปฏิบตั โิ ดยความลําเอียงขึ ้นแล้ ว
(2) อาจทําให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่ราชการของตน
เกียรติศกั ดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้ รับการสรรเสริ ญตามตําแหน่งหน้ าที่
ราชการ ข้ าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีตําแหน่งหน้ าที่ราชการต่าง ๆ อยู่ในฐานะที่จะต้ องประพฤติ
ปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้ รับการยกย่องสรรเสริ ญ หรื อเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในหน้ าที่
ราชการและวงสังคมทัว่ ไปตามตําแหน่งหน้ าที่ราชการของตน ซึง่ แต่ละตําแหน่งหน้ าที่อาจอยู่ในฐานะที่
จะต้ องรักษาเกียรติศกั ดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่แตกต่างกันได้ เช่น ข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่หรื อข้ าราชการระดับ
ผู้บงั คับบัญชาย่อมอยู่ในฐานะที่จะต้ องรักษาเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ราชการที่ได้ รับการยกย่อง
สรรเสริ ญและเคารพนับถือมากกว่าข้ าราชการชัน้ ผู้น้อย ข้ าราชการที่มีตําแหน่งหน้ าที่ราชการบาง
ตําแหน่ง เช่น ครู อาจารย์ ซึง่ นับถือเป็ นปูชนียบุคคล เป็ นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติ เจ้ าหน้ าที่ซงึ่
ปฏิบัติงานใกล้ ชิดประชาชนย่อมอยู่ในฐานะที่ จะต้ องประพฤติปฏิบัติตนรั กษาเกี ย รติศักดิ์ให้ เป็ นที่
เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนหรื อวงสังคมเป็ นพิเศษกว่าข้ าราชการทัว่ ไป
การที่จะพิจารณาว่า การหาผลประโยชน์ใดอาจทําให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่
ราชการของตนหรื อไม่ จึงเป็ นเรื่ องที่จะต้ องพิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหน่งหน้ าที่ราชการของข้ าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ที่กระทํา หรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทําการหาผลประโยชน์นนว่
ั ้ าดํารงอยู่ใน
ฐานะอย่างไรเป็ นราย ๆ ไป และตามความรู้ สกึ ของสังคมในวงการทัว่ ไป ตลอดจนวงราชการเองมีความ
รู้สกึ รังเกียจต่อการที่ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีตําแหน่งหน้ าที่ราชการนัน้ ๆ กระทํา
การหรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทําการหาผลประโยชน์นนหรื
ั ้ อไม่
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ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาสตรี ไปหารายได้ พิเศษนอกเวลาราชการด้ วยการไป
เป็ นหญิงบริ การ อาบอบนวด แม้ จะไม่ปรากฏว่าเป็ นการผิดกฎหมาย แต่ในความรู้สกึ ของสังคมพึงเห็น
ได้ วา่ รู้สกึ รังเกียจ เป็ นการเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่ราชการ เป็ นความผิดตามมาตรา 42
มาตรา 43
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ต้ องไม่เป็ นกรรมการผู้จดั การ ผู้จดั การ หรื อดํารง
ตําแหน่งอื่นใดที่มีลกั ษณะงานคล้ ายคลึงกันนันในห้
้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นการปฏิบตั ิราชการ
หรื อได้ รับมอบหมายจากอธิการบดี”
การพิจารณาว่าตําแหน่งใดมีลกั ษณะงานคล้ ายคลึงกันกับตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรื อ
ผู้จดั การ นัน้ เป็ นเรื่ องที่จะต้ องพิจารณาจากข้ อเท็จจริ งเป็ นราย ๆ ไป ว่าตําแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น เช่น
กรรมการผู้อํานวยการ หรื อผู้อํานวยการ มีลกั ษณะงานและหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างเดียวกัน หรื อ
คล้ ายคลึงกันกับกรรมการผู้จดั การหรื อผู้จดั การหรื อไม่ ถ้ าคล้ ายคลึงกันก็ย่อมต้ องห้ าม และที่บญ
ั ญัติ
เช่นนี ้ก็เพื่อเป็ นการป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายด้ วยการใช้ ชื่อให้ ผิดเพื ้อนหรื อแตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง
แต่ลกั ษณะงานและหน้ าที่ความรับผิดชอบเป็ นอย่างเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน
การเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท หรื อเป็ นผู้มีห้ นุ ส่วนในห้ างหุ้นส่วน โดยมิได้ เข้ าไปจัดการงานในบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่วน ไม่เป็ นการต้ องห้ ามตามมาตรานี ้
แต่ห ากเป็ นการปฏิ บัติ ร าชการหรื อ ได้ รั บ มอบหมายจากอธิ ก ารบดี ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ก็สามารถเป็ นกรรมการผู้จดั การ ผู้จดั การ หรื อดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลกั ษณะงาน
คล้ ายคลึงกันนันในห้
้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัท ได้ ตามข้ อยกเว้ นของมาตรานี ้
มาตรา 44
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ต้ องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศกั ดิ์ของ
ตําแหน่งหน้ าที่ราชการของตนมิให้ เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ ช่ือว่าเป็ นผู้ประพฤติชว่ั
การกระทําความผิดอาญาจนได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ หรื อกระทําการอื่นใดอันได้ ชื่อว่าเป็ นผู้
ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง”
จุดมุ่งหมาย
มาตรานี เ้ ป็ นบทที่ นํ า เอาเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ความประพฤติ ส่ ว นตัว ของข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาเข้ ามาเป็ นข้ อกําหนดวินยั ด้ วย เนื่องจากข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา เป็ น
ผู้มีความสัมพันธ์ ปฏิบตั ิงานใกล้ ชิดกับประชาชน หากข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษามีความ
ประพฤติไม่ดีไม่รักษาเกียรติศกั ดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่ราชการ ประชาชนเสื่อมศรัทธาข้ าราชการ
ก็
จะพลอยเสื่อมเสียหรื อเสื่อมความเชื่อถือทางราชการหรื อรัฐบาลด้ วยซึง่ จะทําให้ การบริ หารประเทศ ไม่
ราบรื่ น
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มาตรา 44 วรรคหนึ่ง ความผิดฐานประพฤติชวั่
การพิจารณาว่ากระทําอย่างไรจึงจะถือเป็ นการประพฤติชวั่ จะต้ องพิจารณาจากรายละเอียดข้ อ
เท็จจริงและพฤติการณ์เป็ นเรื่ อง ๆ ไป โดยมีแนวทางพิจารณาเป็ นองค์ประกอบความผิด 3 ข้ อ คือ
1. เป็ นการกระทําที่ทําให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ราชการ มีแนวพิจารณาดัง
กล่าวแล้ วในมาตรา 42 แต่ไม่จําต้ องเป็ นเรื่ องการหาผลประโยชน์
2. เป็ นการกระทําที่สงั คมรู้สกึ รังเกียจ หรื อเป็ นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สกึ
ของประชาชนหรื อของข้ าราชการทัว่ ไป ความรู้สกึ ของสังคมนี ้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้
3. เป็ นการประทําโดยเจตนาชัว่ พิจารณาเจตนาที่แท้ จริ งในการกระทํา หรื อเป็ นการกระทําที่
เกิดจากความชัว่ ในจิตใจหรื อไม่
ตัวอย่ าง กรณีความผิดฐานประพฤติชวั่
ข้ าราชการ หญิงตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี 1 มีสามีเป็ นตํารวจไปติดพันหลงใหลหญิง
พาร์ ตเนอร์ กลับมาบ้ านจะขนของมีค่าไปอยู่กับหญิ งพาร์ ตเนอร์ จึงขัดขวางไม่ยอมให้ เอาข้ าวของไป
ั ้ ก” จึงบันดาลโทสะแย่งปื นจากสามี
ถูกสามีเตะถีบหลายครัง้ และด่าว่า “อีสตั ว์ อีเหี ้ย อีกะหรี่ กะหรี่ ทงก๊
และยิงสามีตายในทันทีนนั ้ ทางคดีอาญาศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าคนโดยเจตนา จําเลยรับ
สารภาพ และเป็ นการกระทําโดยบันดาลโทสะเพราะถูกข่มเหงอย่างร้ ายแรงด้ วยเหตุอนั ไม่เป็ นธรรม
กําหนดโทษจําคุก 4 ปี ลดโทษให้ กึ่งหนึง่ คงจําคุก 2 ปี และให้ รอการลงโทษจําคุกไว้ มีกําหนด 4 ปี คดี ถึง
ที่สดุ ทางวินยั ก.พ.วินิจฉัยว่า กรณีที่จะเป็ นความผิดฐานประพฤติชวั่ นี ้จะต้ องเป็ นการกระทําที่เกิดจาก
เจตนาชัว่ ร้ าย แต่ข้าราชการผู้นี ้ถูกข่มเหงอย่างร้ ายแรงด้ วยเหตุอนั ไม่เป็ นธรรมและได้ บนั ดาลโทสะ
กระทําต่อผู้ที่ข่มเหงตนในทันทีนนเป็
ั ้ นการกระทําที่เกิดจากสัญชาติญาณของมนุษย์ทกุ รูปนามที่ยงั เป็ น
ปุถชุ นอยู่ ยังถือไม่ได้ วา่ เป็ นการกระทําที่เกิดจากเจตนาชัว่ ร้ ายไม่เป็ นความผิดฐานประพฤติชวั่
ข้ าราชการพลเรื อนผู้หนึง่ ไม่ได้ เป็ นสมาชิกพรรคการเมือง ไม่มีความผูกพันกับพรรคการเมืองใด
ไม่ได้ สมัครรับเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร และไม่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการเลือกตังแต่
้ เป็ นผู้ที่มีเจตนา
มุ่ง มั่น อยู่ใ นความรั กประชาธิ ปไตยซึ่งมี รากฐานอยู่ท่ี การเลือกตัง้ ผู้แทนราษฎรในโอกาสที่ จะมี ก าร
เลือกตังทั
้ ว่ ไป ผู้นี ้ไปกล่าวปราศรัยในที่สาธารณะหลายแห่ง กล่าวโจมตีหวั หน้ าพรรคการเมืองผู้สมัครรับ
เลือกตังคนหนึ
้
่งว่า เป็ นคนคดโกงกินบ้ านกินเมือง พูดไปถึงภรรยาของหัวหน้ าพรรคการเมืองนันว่
้ าเป็ น
อย่างไรด้ วย เป็ นการว่ากล่าวกันในทางการเมือง เป็ นเรื่ องส่วนบุคคลที่ไม่ได้ ทําให้ ราษฎรรู้สกึ ว่าเป็ นการ
กระทําในฐานะข้ าราชการว่ากล่าวกันในทางการเมืองทํานองนี ้ ราษฎรรู้ สึกว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาตาม
วิถีทางการเมืองสมัยนัน้ ไม่มีผลกระทบถึงภาพพจน์สว่ นรวมที่จะทําให้ ราษฎรเกิดความรู้สกึ รังเกียจหรื อ
ชิงชังข้ าราชการเป็ นส่วนรวม ตรงกันข้ ามราษฎรกลับรู้ สกึ นิยมชมชอบเสียอีกด้ วย และโดยเจตนาที่
แท้ จริ งของการกล่าวปราศรัยนี ้ ก็ด้วยเจตนาดีที่จะให้ ราษฎรมาออกเสียงเลือกตัง้ และเลือกผู้แทนที่ดี
เลือกให้ ถกู ต้ องด้ วยเจตนามุง่ มัน่ อยูใ่ นความรักประชาธิปไตย ยังไม่เป็ นความผิดฐานประพฤติชวั่
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ข้ าราชการซึง่ มีภรรยาแล้ วแต่ยงั ไปมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับข้ าราชการสตรี อีกผู้หนึ่ง โดยไป
เที่ยวกันสองต่อสอง และหาโอกาสอยู่ด้วยกันตามลําพังในที่ลบั ตา จนทางฝ่ ายภรรยามีความหึงหวง
ติดตามดูพฤติการณ์และร้ องเรี ยน ทางสอบสวนยังฟั งไม่แน่ชดั ว่าข้ าราชการชายหญิงคูน่ ี ้มีความสัมพันธ์
ถึงขันได้
้ เสียกัน ฟั งได้ เพียงมีความสัมพันธ์กนั ทางชู้สาวโดยไม่ชอบด้ วยทํานองคลองธรรมทําให้ เสื่อมเสีย
เกียรติศกั ดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่ราชการและสังคมรู้สกึ รังเกียจ พฤติการณ์ของข้ าราชการชายหญิงคูน่ ี ้เป็ น
ความผิดวินยั ฐานประพฤติชวั่
ข้ าราชการหญิงได้ ติดต่อพบปะกับชายซึ่งเจ้ าหน้ าที่ผ้ นู ี ้ทราบดีว่าชายผู้นี ้มีภริ ยาโดยชอบด้ วย
กฎหมายอยู่แล้ ว จนกระทัง่ กลายเป็ นความชอบพอกันโดยชายดังกล่าวได้ ไปมาพักค้ างที่บ้านของ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู ี ้บ่อยครัง้ ทังกลางวั
้
นและกลางคืน เป็ นเวลา 3 - 4 ปี ต่อมาภริ ยาของชายคนดังกล่าวทราบ
เรื่ อง จึงติดตามมาที่บ้านพักของเจ้ าหน้ าที่ผ้ นู ี ้ และเกิดทะเลาะวิวาทตบตีด่าทอกับภริ ยาที่ชอบด้ วย
กฎหมายของชายผู้นี ้ในบ้ านพัก เป็ นความผิดฐานประพฤติชวั่
มาตรา 44 วรรคสอง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง 2 ฐาน คือ
1. ฐานกระทําความผิดอาญาจนได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ น
โทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ได้ รับโทษจําคุกนี ้ หมายถึงว่าคดีถึงที่สดุ โดยศาลพิพากษาให้ จําคุกและไม่รอการลงโทษ หรื อยก
โทษจําคุก หรื อเปลี่ยนโทษจําคุกเป็ นโทษสถานอื่น และหมายความรวมถึงกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้
จําคุก โดยอ่านคําพิพากษาลับหลังจําเลย เนื่องจากจําเลยหลบหนีด้วย
โทษจําคุกตามคําสัง่ ของนายกรัฐมนตรี ซงึ่ สัง่ โดยอาศัยอํานาจพิเศษที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในรัฐธรรมนูญมี
ผลเสมือนเป็ นโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ตามมาตรา 44 วรรคสองด้ วย
2. ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง องค์ประกอบความผิดฐานนี ้เช่นเดียวกับความผิดฐาน
ประพฤติชวั่ ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แต่ความร้ ายแรงแห่งกรณีมากกว่าถึงขนาดซึง่ อาจทําให้ เสื่อมเสีย
เกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ราชการอย่างร้ ายแรงหรื อสังคมรังเกียจอย่างร้ ายแรงก็เป็ นความผิดฐาน
ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
ตัวอย่ าง กรณีความผิดฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
1. กรณีความผิดวินยั อย่างร้ ายแรงตามมาตราอื่นบางมาตรา นํามาปรับบทเป็ นความผิดฐาน
ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรงได้ ด้วย กรรมเดียวเป็ นความผิดหลายบท เช่น ความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
ราชการ และเป็ นความผิดฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง ตามมาตรา 39 วรรคสาม และมาตรา 44 วรรค
สองด้ วย
2. กรณีเบิกเงินค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ทางราชการให้
สิทธิขอเบิกจ่ายได้ โดยทําการขอเบิกเป็ นเท็จด้ วยเจตนาทุจริ ตฉ้ อโกงเงินของทางราชการเป็ นความผิด
วินยั อย่างร้ ายแรง ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
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3. กรณีทจุ ริ ตในการสอบ ข้ าราชการที่ทําการทุจริ ตหรื อพยายามทุจริ ตในการสอบแข่งขันหรื อ
สอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตําแหน่งเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
4. กรณีกระทําผิดอาญาในคดีสําคัญหรื อคดีอกุ ฉกรรจ์ แม้ ในทางคดีจะไม่ต้องรับโทษจําคุกด้ วย
เหตุใด ถ้ าข้ อเท็จจริ งทางวินยั ฟั งได้ ว่ากระทําผิดจริ ง เช่น คดีลกั ทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้ นทรัพย์ ขู่กรรโชก
เป็ นต้ น ก็เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
5. กรณีฉ้อโกง หลอกลวงเอาเงินจากราษฎรโดยอ้ างว่าจะช่วยให้ สอบแข่งขันได้ หรื อให้ เข้ าทํา
งานได้ แม้ ผ้ กู ระทําผิดจะไม่มีหน้ าที่ราชการในเรื่ องนันก็
้ เป็ นความผิดอย่างร้ ายแรงฐานประพฤติชวั่ อย่าง
ร้ ายแรง
6. กรณีเล่นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ ามขาดพนันเอาทรัพย์สินกัน หมายถึงการพนันตาม
บัญชี ก. ท้ ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เช่น โปปั่ น ถัว่ แปดเก้ า ไฮโลเป็ นความผิดวินยั อย่าง
ร้ ายแรง ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
7. กรณีเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้ รับอนุญาต หมายถึง การพนันตามบัญชี ข.
ท้ ายพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พ.ศ.2478 เช่น ไพ่นกกระจอก ไพ่ตอ่ แต้ ม ไพ่ตา่ ง ๆ
สําหรับกรณีผ้ เู ล่นเป็ นเจ้ าพนักงาน ซึง่ มีหน้ าที่ปราบปรามโดยตรง หรื อเป็ นครูหรื อเป็ นเจ้ าหน้ าที่
เกี่ ย วกับ การวัฒ นธรรม หรื อ เจ้ า พนัก งานซึ่ง มี ข้ อ ห้ า มวางไว้ พิ เ ศษเป็ นความผิ ด วิ นัย อย่ า งร้ ายแรง
ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
ส่วนกรณีผ้ เู ล่นเป็ นข้ าราชการพลเรื อนทัว่ ไป เป็ นความผิดวินยั ไม่ร้ายแรงฐานประพฤติชวั่
8. กรณีเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินกันโดยได้ รับอนุญาต ถ้ าผู้เล่นเป็ นเจ้ าพนักงานซึง่ มี
หน้ าที่ปราบปรามโดยตรง หรื อเป็ นครู หรื อเป็ นเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรื อเจ้ าหน้ าที่อื่นใด ซึง่ มีข้อ
ห้ ามไว้ เป็ นพิเศษ อาจพิจารณาโทษเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรงฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรงก็ได้
ส่วนกรณีผ้ เู ล่นเป็ นข้ าราชการพลเรื อนทัว่ ไป ไม่เป็ นความผิดและจะเป็ นความผิดฐานประพฤติ
ชัว่ ก็ตอ่ เมื่อเป็ นการเล่นในลักษณะหมกมุน่ ในการพนัน
9. กรณีเกี่ยวกับการเสพของมึนเมา การเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครอบสติได้ ตามปกติแล้ ว
ก็เป็ นเพียงความผิดฐานประพฤติชวั่ ยังไม่ถึงกับร้ ายแรง แต่ในกรณีที่เสพสุราและมีพฤติการณ์ประกอบ
อย่างอื่นที่แสดงให้ เห็นความร้ ายแรงแห่งกรณี อันทําให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ราชการ
อย่างยิ่ง ก็อาจเข้ าลักษณะเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรงได้ เช่น เสพสุรา
ในขณะปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ เมาสุราเสียราชการ เมาสุราในที่ชมุ ชนจนเกิดเรื่ องเสียหายหรื อเสียเกียรติ
ศักดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่ราชการ
10. กรณีปลอมลายมือชื่อข้ าราชการด้ วยกันไปหาประโยชน์
การปลอมลายมือชื่อข้ าราชการด้ วยกันไปหาประโยชน์ ถือเป็ นความผิดทางวินยั อย่างร้ ายแรง
ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
11. กรณีเกี่ยวกับเรื่ องชู้สาว
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ข้ าราชการชายเป็ นชู้ได้ เสียกับภรรยาของผู้อื่น หรื อข้ าราชการหญิงมีสามี มีช้ ไู ด้ เสียกับชายอื่น
ตามปกติแล้ วถือเป็ นเรื่ องผิดศีลธรรมอย่างร้ ายแรงทําให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ราชการ
และสังคมรังเกียจอย่างยิ่งเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
หัว หน้ าส่ ว นราชการระดับ แผนกกระทํ า อนาจารโดยจับ ต้ อ งของสงวนของหญิ ง ซึ่ง เป็ นผู้
ใต้ บงั คับบัญชาหลายครัง้ และหลายหน เป็ นการกระทําซึง่ ทําให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่
ราชการและสังคมรังเกียจอย่างยิ่ง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรงฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
ข้ าราชการหญิงมีบตุ รและสามีชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว ยังไปมีความสัมพันธ์ฉนั ชู้สาวกับสามีโดย
ชอบด้ วยกฎหมายของผู้อื่นอีก และอยูก่ ินด้ วยกันกับสามีผ้ อู ื่นจนมีบตุ รด้ วยกันโดยจดทะเบียนสมรสตาม
้ องให้ เลิกกันกลับถูกข้ าราชการผู้นี ้ด่าทอ ได้ รับ
กฎหมายอิสลาม (นิก๊ะ) เมื่อภริ ยาของชายคนนันขอร้
ความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชัง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรงฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
ข้ าราชการชายและข้ าราชการหญิงมีพฤติการณ์ ลกั ลอบได้ เสียกัน ทังที
้ ่ต่างฝ่ ายต่างมีค่สู มรส
และบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมายอยูแ่ ล้ วซึง่ ภายหลังข้ าราชการหญิงได้ หย่าขาดกับสามีและมาอยู่กินฉันสามี
ภรรยากับข้ าราชการชาย เป็ นเหตุให้ ความสัมพันธ์ ในครอบครัวของข้ าราชการชายเกิดความแตกแยก
เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ฐานประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
มาตรา 45 วรรคหนึ่ง
“ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้ องปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณตามที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษากําหนด”

จรรยาบรรณบุคลากร
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุด มศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต เป็ นผู้ป ฎิ บัติ ง าน
ราชการตามลักษณะงาน ลักษณะอาชีพและลักษณะวิชาการ อันเป็ นการบริ การสาธารณะด้ านการ
ศึ ก ษาของชาติ ที่ ต้ องเกี่ ย วข้ องกั บ การบริ ก ารประชาชนเป็ นส่ ว นใหญ่ ข้ าราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงพึงมีความประพฤติที่ดีงามเพื่อรักษาไว้ ซึ่งศักดิ์ศรี และเป็ นการส่งเสริ มชื่อเสียง
เกี ยรติคุณ เกี ยรติฐานะของข้ าราชการให้ เป็ นที่ น่าเลื่อมใส ศรั ทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป
ดังนันจึ
้ งได้ กําหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็ นบรรทัดฐานความประพฤติที่ดีงาม ให้ บคุ ลากรประพฤติปฏิบตั ไิ ด้
อย่างถูกต้ องตรงกันขึ ้นเป็ นข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย จรรยาบรรณบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2551 และแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2552 สภามหาวิ ท ยาลัย ได้ กํ า หนดจรรยาบรรณที่ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาต้ องปฏิบตั ิตามไว้ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมาตรา17 มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 65/1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดม ศึกษาพ.ศ.2547 และแก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จึงออกข้ อบังคับไว้ ซึง่ มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี ้
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จรรยาบรรณต่ อตนเอง ดังนี ้
(1) เป็ นผู้มีศีลธรรม มีเจตคติที่ดี และประพฤติตนให้ เหมาะสมกับการเป็ นบุคลากร
(2) ใช้ วิ ช าชี พ ในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ และไม่แ สวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ
้ วย
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว้ ก็พงึ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพนันด้
(3) พัฒนาตนเอง ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการทํางานเพื่อให้ การปฏิบตั ิ
หน้ าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
(4) พัฒนาตนเองให้ มี จริ ยธรรม
(5) ยึด มั่น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุข และปฏิ บัติ ต าม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
จรรยาบรรณต่ อการปฏิบัตงิ านและหน่ วยงาน ดังนี ้
(1) ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
(2) ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถด้ วยความขยันหมัน่ เพียร รอบคอบ รวดเร็ ว
ถูกต้ องและสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทางราชการและประชาชนเป็ นสําคัญ
(3) เป็ นผู้ตรงต่อเวลา และใช้ เวลาราชการให้ เป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและทางราชการ
ให้ มากที่สดุ
(4) ดูแลรักษาและใช้ ทรัพย์สนิ ของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้ เสียหาย
หรื อสิ ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบตั ติ อ่ ทรัพย์สนิ ของตนเอง
(5) ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและต้ อง
ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ดังนี ้
(1) ผู้บงั คับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทังในด้
้ านการปฎิบตั ิงาน ขวัญ กําลังใจ
สวัสดิการ และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาตลอดจนปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วย
หลักการและเหตุผล โดยมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
(2) ปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ องด้ วยความ
สุภาพ มีนํ ้าใจไมตรี เอื ้ออาทร มนุษยสัมพันธ์อนั ดี และให้ เกียรติตอ่ กัน
(3) มีความรับผิดชอบในการปฎิบตั ิงาน การให้ ความร่ วมมือช่วยเหลือกลุม่ งานของตนเองและ
ส่วนรวม ทังในด้
้ านการให้ ความคิดเห็น การช่วยทํางานและการแก้ ปัญหาร่ วมกัน รวมทังการเสนอแนะ
้
ในสิง่ ที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานในความรับผิดชอบด้ วย
(4) ช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กูล กัน ในทางที่ ช อบ รวมทัง้ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน ให้ เ กิ ด ความสามัค คี
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อประโยชน์สว่ นรวม
(5) ละเว้ นจากการนําผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน
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จรรยาบรรณต่ อนักศึกษาและผู้รับบริการ ดังนี ้
(1) ใช้ ภาษาด้ วยถ้ อยคําและสํานวนที่ชดั เจนสุภาพ เหมาะสม และเข้ าใจง่ายในการสื่อความหมาย
ต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ
(2) ละเว้ นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบจากนักศึกษาและผู้รับบริ การ
(3) บริ การข้ อมูลข่าวสารที่สามารถเปิ ดเผยได้ ต่อนักศึกษาและผู้รับบริ การด้ วยความเต็มใจและ
รวดเร็ วทันเวลาตามที่หน่วยงานกําหนด
(4) ให้ การบริ การนักศึกษาและผู้รับบริ การด้ วยความถูกต้ องเป็ นธรรม ด้ วยจิตสํานึกที่ดี ยิ ้มแย้ ม
แจ่มใส
(5) ละเว้ นการแนะนํานักศึกษาและผู้รับบริ การให้ ดําเนินการใดๆ อันผิดไปจากหลักศีลธรรม
กฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้
จรรยาบรรณต่ อประชาชนและสังคม ดังนี ้
(1) ให้ บริ การประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้ วยความเป็ นธรรม เอื ้อเฟื อ้ มีนํ ้าใจ และ
ใช้ กิริยาวาจาที่สภุ าพ เมื่อเห็นว่าเรื่ องใดไม่สามารถปฏิบตั ิได้ หรื อไม่อยู่ในอํานาจหน้ าที่ของตนจะต้ อง
ปฏิบตั ิควรชี ้แจงเหตุผลหรื อแนะนําให้ ติดต่อหน่วยงานหรื อบุคคลซึง่ ตนทราบว่ามีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องนันๆ
้ ต่อไป
(2) ปฎิบตั ติ นให้ เป็ นที่เชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป
(3) ละเว้ นการรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมลู ค่าเกินปกติวิสยั ที่วิญญูชนจะให้ กันโดย
้
รับไว้
เสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรื อผู้ซงึ่ อาจได้ รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการนันหากได้
แล้ ว และภายหลัง ทราบว่ า ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ รั บ ไว้ มี มูล ค่ า เกิ น ปกติวิ สัย ก็ ใ ห้ ร ายงาน
ผู้บงั คับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแก่กรณี
จรรยาบรรณตําแหน่ งวิชาการ ดังนี ้
้
วาจาและจิตใจ
(1) ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศษิ ย์ และบุคคลทัว่ ไปทังทางกาย
(2) อบรม สัง่ สอน ฝึ กฝน สร้ างเสริ มความรู้ ทักษะนิสยั คุณธรรมและจริ ยธรรมที่ถกู ต้ องดีงาม
ให้ แก่ศษิ ย์อย่างเต็มความสามารถด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
(3) ปฏิบตั ิตอ่ ศิษย์ด้วยความเมตตา โดยให้ ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริ ม ให้ กําลังใจในการ
ศึกษาเล่าเรี ยน ด้ วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ศษิ ย์มีความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
(5) ไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสินจ้ างจากศิษย์ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามปกติ และไม่ใช้
จ้ าง วานให้ ศษิ ย์กระทําการใดๆ อันเป็ นการหาประโยชน์ให้ แก่ตนโดยมิชอบ
(6) พัฒนาตนเองทัง้ ในด้ านวิชาการ ด้ านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
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(7) สอนศิษย์อย่างเต็มใจ ตรงต่อเวลา และเต็มความสามารถ ด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ ช่วยเหลือ
และปฏิบตั ติ อ่ ศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็ นธรรม
(8) ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละและ อดทน
(9) ส่งเสริ มสนับสนุนบรรยากาศแห่งเสรี ภาพทางวิชาการ โดยปราศจากการครอบงําด้ วยอิทธิพล
หรื อผลประโยชน์ใดๆ
(10) หมัน่ ศึกษา ค้ นคว้ า และพัฒนาวิชาการให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
(11) กล้ าคิด กล้ าทํา กล้ าแสดงออก ภายในกรอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการของตนเอง
(12) ปฏิบตั ิภารกิจ ด้ านการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่ชุมชน ทะนุบํารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม และภารกิจอื่นตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
(13) ปฎิบตั หิ น้ าที่วิจยั ตามจรรยาบรรณของนักวิจยั ตามที่คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติกําหนด
(14) สร้ างและส่งเสริ มความสามัคคีในหมู่คณะ และมีสว่ นร่ วมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชน และประเทศชาติ
(15) ปฎิบตั ติ นด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ
(16) ปฏิบตั ติ นต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร
จรรยาบรรณที่เป็ นความผิดวินัย ดังนี ้
(1) นําผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็ นผลงานของตนโดยมิชอบ
(2) ล่วงละเมิดทางเพศหรื อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาหรื อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ซึง่ มิใช่คสู่ มรสของตน
(3) เรี ยก รับ หรื อยอมจะรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดจากนักศึกษาหรื อผู้รับบริ การเพื่อ
กระทําการหรื อไม่กระทําการใด
(4) เปิ ดเผยความลับของนักศึกษาหรื อผู้รับบริ การที่ได้ มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อจากความ
ไว้ วางใจ โดยมิชอบ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่นกั ศึกษาหรื อผู้รับบริการ
(5) สอนหรื ออบรมนักศึกษาเพื่อให้ กระทําการที่ร้ ูอยู่ว่าผิดกฎหมายหรื อฝ่ าฝื นศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ ายแรง
(6) เปิ ดเผยความลับของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง
(7) ขัดคําสัง่ หรื อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา ซึง่ สัง่ ในหน้ าที่ราชการโดยชอบ
ด้ วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการ อย่างร้ ายแรง
(8) ละทิง้ หรื อทอดทิง้ หน้ าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ ายแรง หรื อละทิ ้งหน้ าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้ าวันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร
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(9) ใช้ วิ ช าชี พ ในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ และไม่แ สวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว้ ก็พงึ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพนันด้
้ วย
การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ เป็ นความผิดทางวินัย หากเกิดผลเสียหายอย่างร้ ายแรงจะเป็ น
ความผิดทางวินยั อย่างร้ ายแรง
ผู้กระทําผิดจรรยาบรรณที่เป็ นความผิดทางวินยั หรื อผิดวินยั อย่างร้ ายแรงจะต้ องถูกดําเนินการ
ทางวินยั ตามข้ อบังคับเกี่ยวกับวินยั ของมหาวิทยาลัย
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ (ข้ อ 17) ข้ อบังคับเรื่ องจรรยาบรรณ ปี 52
ข้ อ 17 การกระทํ า ผิ ด จรรยาบรรณที่ เ ป็ นความผิ ด วิ นั ย หรื อผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ ายแรง
ให้ ดําเนินการทางวินยั ตามกฏหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ถ้ าไม่เป็ น
ความผิดวินยั ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาดําเนินการดังนี ้
(๑) ตักเตือน หรื อ
(๒) สัง่ ให้ ดําเนินการให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กําหนด หรื อ
(๓) ทําทัณฑ์บน
เมื่อได้ ดําเนินการตามวรรคหนึง่ แล้ วให้ บนั ทึกไว้ ในทะเบียนประวัตบิ คุ คลด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน การสัง่ ให้ ดําเนินการให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กําหนด หรื อ
การทําทัณฑ์บนตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ ประกาศกําหนดให้ อธิการบดีและผู้บงั คับบัญชาของผู้กระทําผิดจรรยาบรรณ
เป็ นผู้มีอํานาจสัง่ ดําเนินการทางจรรยาบรรณได้
วินัยร้ ายแรงเพิ่มเติมตามข้ องบังคับ (ข้ อ 48 และข้ อ 49)
ตามข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต ว่า ด้ ว ยการดํ า เนิ น การทางวิ นัย การสอบสวน
พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสัง่ พักหรื อสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน การอุทธรณ์ และ
การร้ องทุกข์ พ.ศ. 2550 ได้ กําหนดการกระทําผิดของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีโทษ
ทางวินยั ร้ ายแรง คือ ให้ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ ไว้ ดงั นี ้
(1) ทุจริตต่อหน้ าที่
(2) แก้ ไขผลการเรี ยนหรื อผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ
(3) มีหน้ าที่ออกข้ อสอบแล้ วเปิ ดเผยข้ อสอบโดยมิชอบ
(4) แอบอ้ างเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็ นผลงานทางวิชาการของตน
(5) ล่วงละเมิดทางเพศกับนิสติ นักศึกษา หรื อนักเรี ยนหรื อ
(6) ประพฤติช้ สู าวหรื อกระทําอนาจารกับนิสติ นักศึกษา หรื อนักเรี ยน เว้ นแต่ในกรณีไม่ร้ายแรง
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โทษทางวินัย (มาตรา 48) พ.ร.บ.ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ษ. 2547
โทษทางวินยั มี 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ์, ตัดเงินเดือน, ลดขันเงิ
้ นเดือน, ปลดออก, ไล่ออก
ความผิดวินัยอย่ างไม่ ร้ายแรงลงโทษได้ 3 สถานคือ (ข้ อบังคับ วินัยฯ ข้ อ 46)
1. ภาคทัณฑ์ เป็ นโทษสําหรับกรณีกระทําผิดวินยั เล็กน้ อย หรื อมีเหตุอนั ควรลดหย่อน ซึง่ ยัง
ไม่ถึงกับจะต้ องถูกลงโทษตัดเงินเดือน นอกจากนี ้ ในกรณีกระทําผิดวินยั เล็กน้ อย และมีเหตุอนั ควรงด
โทษ จะงดโทษให้ โดยให้ ทําทัณฑ์บนหรื อว่ากล่าวตักเตือนเป็ นหนังสือก็ได้ ผู้ถกู ลงโทษภาคทัณฑ์ ไม่มีข้อ
ห้ ามไม่ให้ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนประจําปี ดังนัน้ หากผู้นนมี
ั ้ คณ
ุ สมบัติที่จะเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ก็อาจได้ รับการ
เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนประจําปี ได้
2. ตัดเงินเดือน เป็ นการลงโทษตัดเงินเดือนเป็ นจํานวนเปอร์ เซ็นต์ของเงินเดือนและเป็ น
จํานวนเดือน ครัง้ หนึ่งไม่เกินร้ อยละห้ าและเป็ นระยะเวลาไม่เกินสามเดือน เช่น ตัดเงินเดือน 5% เป็ น
เวลา 3 เดือน เมื่อพ้ นเวลา 3 เดือนแล้ ว ก็จะได้ รับ เงินเดือนตามปกติผ้ ถู กู ลงโทษตัดเงินเดือน จะไม่ได้ รับ
การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนประจําปี ในปี นัน้
3. ลดขัน้ เงินเดือน เป็ นการลดขันเงิ
้ นเดือนของผู้นนลงเป็
ั้
นจํานวนขันของเงิ
้
นเดือนครัง้ หนึง่ ไม่
้ นเดือน 1 ขัน้ จาก 5,560 บาท เป็ น 5,260 บาท ผู้ถกู ลงโทษลดขันเงิ
้ นเดือนจะ
เกินหนึง่ ขัน้ เช่น ลดขันเงิ
ไม่ได้ รับการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนประจําปี ในปี นัน้
ความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงลงโทษได้ 2 สถานคือ (ข้ อบังคับ วินัยฯ ข้ อ 47)
ั้
4. ปลดออก เป็ นการลงโทษให้ พ้นจากราชการ โดยได้ รับบําเหน็จบํานาญเสมือนผู้นนลาออก
จากราชการ
5. ไล่ ออก เป็ นการลงโทษให้ พ้นจากราชการ โดยไม่ได้ รับบําเหน็จบํานาญ
การลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ จะต้ องมีการแต่งตังกรรมการสอบสวนว่
้
ากระทําผิด
วินยั อย่างร้ ายแรง แจ้ งข้ อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาเท่าที่มีให้ ผ้ ถู กู กล่าวหา
ทราบ เพื่อให้ ผ้ ถู ูกกล่าวหาชี ้แจงและนําสืบแก้ ข้อกล่าวหา(มาตรา49 วรรคสามและข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัย) และคณะกรรมการสอบสวนหรื อผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนเห็
้
นว่าผู้นนกระทํ
ั้
าผิด
วิ นัย อย่า งร้ ายแรงและส่ง เรื่ อ งให้ ก .พ.อ (คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุด มศึก ษา)
พิจารณามีมติให้ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ (มาตรา 62 และข้ อบังคับ ก.พ.อ)
******************
หมายเหตุ บุ ค ลากรประเภทอื่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ก็ มี ห น้ าที่ รั ก ษาวิ นั ย และจรรยาบรรณเช่ น เดี ย วกั บ ข้ าราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาตามที่ข้อบังคับการบริหารงานบุคคลบังคับไว้

รวบรวมและเรียบเรียงโดย นายสุ พจน์ ชนะค้ า นิติกร

