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บทที่ ๑
วินัยและความหมาย
ในสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในหมู่ชนชาติใด บุคคลที่อยู่สังคมนั้นต้องดํารงชีวิตหรืออยู่ร่วมกันโดยอาศัยกติกามา
ใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตเพื่อเป็นการวางระเบียบในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความเป็นปกติสุข กล่าวคือ
ไม่ให้มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะหากเป็นสังคมหรืออาจกล่าวว่าเป็นสังคมที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
ข้าราชการ หรืออาจเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือออาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครอง
หรือดําเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว บุคคลดังกล่าวก็ย่อมจําเป็นต้องมีกติกาหรือเครื่องมือ
สําคัญใช้บังคับการกระทําหรือใช้ในการกํากับดูแลกระทําให้เป็นไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวนั้นย่อมต้องได้รับผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ เช่น โทษภาคทัณฑ์
โทษตัดเงินเดือน โทษลดเงินเดือน โทษปลดออกจากราชการ หรือ โทษลงไล่ออกจากราชการ ก็ตาม กล่าวคือ สิ่งที่
เรียกว่ากติกาในการควบคุมการกระทําหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ ก็คือความหมายของคําว่า “วินัย (discipline)” นั่นเอง
“ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา” ๑ หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณแผ่น งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
“ข้าราชการครู” ๒ หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
“บุคลากรทางการศึ ก ษา” ๓ หมายความว่ า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหารการศึ กษา รวมทั้งผู้ส นับ สนุน
การศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอยสอน การนิเทศ
การบริหารการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นในหน่วยงานการศึกษา
“เขตพื้นที่การศึกษา” ๔ หมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง
“ส่วนราชการ” ๕ หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า
ตามนิยามดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความหมายในสองประการ คือ
ประการแรก หมายถึง ข้าราชการครู ตําแหน่งครู เป็นวิชาชีพทําหน้าที่หลักด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
โดยอาจใช้วิธีการในหลากหลายวิธีเพื่อทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือที่เรียกว่า
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเอง ส่วนความหมายในประการที่สองมีความหมายกว้าง
กว่าคําว่า “ข้าราชการครู” เนื่องจากหมายความถึงผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นด้ า นการจั ด การศึ ก ษาไม่ ว่ า จะเป็ น การบริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในฐานะเป็ น ผู้อํ า นวยการ
สถานศึกษา เช่น ผู้อํานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ รวมถึงผู้ทําหน้าที่ในการสนับสนุนในหน้าที่ให้บริการเพื่อให้การ
ดําเนินกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนนั่นเอง
๑

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๔ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๕ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒

๒
จะเห็นได้ว่า ข้าราการครูและบุคลากรทางการเป็นผู้ที่ต้องประพฤติปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ภายใต้หลักการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกนัยหนึ่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องมีวินัยและต้องไม่ประพฤติอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกําหนดเป็นวินัยตามที่บัญญัติในหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย
หมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๘๒ – มาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“วิ นั ย ”หรื อ “discipline” ในภาษอั ง กฤษ สํ า หรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามนั ย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดดังกล่าวนี้จะได้รับโทษทางวินัย ซึ่งได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน อันถือว่า
เป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรง และ โทษวินัยร้ายแรง ได้แก่ โทษปลดออกจากราชการ และโทษไล่ออกจากราชการ มองได้ใน
สองลักษณะ ดังนี้
๑. วินัย หมายความว่า ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามที่กําหนดไว้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ในหมวด ๖ วินัยและการ
รักษาวินัย ตามมาตรา ๘๒ ถึง มาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นข้อกําหนดแยกพิจารณาได้เป็นสองประการ คือ ที่เป็นข้อห้ามปฏิบัติหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด และข้อกําหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด มีข้อสังเกตว่าต้องห้ามปฏิบัติหรือให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ไม่
เกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาว่าอยู่ในเวลาราชการหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ห้ามมิให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของ
ตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ๖ ส่วนข้อกําหนดให้ปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาราชการให้แกทางราชการและผู้เรียน ๗ เป็นต้น
๒. ความหมายอีกนัยหนึ่งของ “วินัย” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ในสายตาของสั งคมทั่ วไปว่ ามี ลั กษณะของงการกระทํ าในทางคุณธรรมจริยธรรมที่ พึงประสงค์ของหน่ ว ยงานทาง
การศึกษา เช่น อาจต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนและสังคม เป็นต้น
อาจกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับความหมายของ “วินัย” ได้ว่า ๘ วินัยหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความ
ประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการอื่นในองค์กรให้เป็นไปตาม
แนวทางที่องค์กรนั้นพึงประสงค์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางวินัย

บทที่ ๒
การรักษาวินัย
โดยมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อ
ห้ามและข้อปฏิบัติตามที่บัญญัติในมาตรา ๘๒ – มาตรา ๙๗ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอไม่ว่าเป็นเวลาใดก็ตาม อีกนัยหนึ่ง
ต้องรักษาวินัยโดยไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ไม่ว่าเป็น
การกระทําในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ มาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังได้
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวนิ ัย มีมาตรการ กลไก หรือเครื่องมือ
สําคัญในการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และกําหนดผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดําเนินการทางวินัย หากมี
กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระผิดวินัย ซึ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี
วินัยนั้น ให้กระทําโดยปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัดให้มีการ
ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ
ปลูก
จิตสํานึก และทําให้พฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในเป็นไปในทางที่มีวินัย
การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กําหนดแนวปฏิบัติและมีหน้าที่ในการ
ป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัย โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ สั่งเกตการณ์
และมีหน้าที่ต้องงขจัดเหตุใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่สามารถจะดําเนินการขจัดเหตุ
ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้ตามควรแก่กรณี และเมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวิ
นับโดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้นอยู่แล้ว บทกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องดําเนินการทางวินัย
ทันที หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย หรือผู้นั้นมีพฤติกรรมไปในทางให้การปกป้อง ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้กระทําผิดวินัยและเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตน หรือปฏิบัติหน้าที่กระทําการในเรื่องดังกล่าวโดยไม่
สุจริตเที่ยงธรรม ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทําผิดวินัยด้วยเช่นกัน ๙
อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า วิ นั ย เป็ น มาตรการ กลไก ที่ ส สํ า คั ญ ยิ่ ง ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาในอันที่จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีวิญญานแห่งความเป็น
ครูที่ไดรับการเรียกขานว่า เป็นปูชนียบุคคล หากข้าราชการครูผู้มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนมีวินัยอันควรค่า
แก่การความเคารพนับถือแก่ผู้เรียน ย่อมส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประสาทวิทยาการให้แก่ผู้เรียน หากครู
ประพฤติตนแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนแลละสังคม ย่อมจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในแบบอย่างที่ดีจากครูนั้น
ได้ และยังส่งผลดีให้การจัดการศึกษา การบริหารการศึกษาย่อมบรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน
๖

มาตรา ๘๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๘ มาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๙ มาตรา ๙๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๗

บทที่ ๓
บทบัญญัติที่สาํ คัญว่าด้วยวินัย
บทบัญญัติว่าด้วยวินัยที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นบทบัญญัติที่กําหนดให้การกระทําในลักษณะอย่างไรที่อาจถือได้ว่า
เป็นการกระทําผิดวินัย ตามหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัยตามมาตรา ๘๒ ถึง มาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ผู้เขียนจะขอนําเฉพาะบทบัญญัติ
ที่เห็นว่ามีความสําคัญมักจะนํามาใช้ประกอบในการปฏิบัติงานค่อนข้างบ่อยครั้งในการปฏิบัติงาน
ความผิดวินัยกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
“มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสมอภาคแลละเที่ยงธรรมมีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ
และต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็น
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
จะเห็นได้ว่า ผู้อาจกระทําผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากไม่มีหน้าที่ราชการย่อมไม่มีความผิดตามกรณีนี้แต่อย่างใด แต่อาจมีความผิดตามบทบัญญัติใน
กรณีความผิดอื่นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แห่งการกระทํา หรืออีกนัยหนึ่งคือการกระทํานั้นครบองค์ประกอบของ
ความผิดตามมาตราอื่นหรือไม่ ก่อนอื่นขออธิบายความหมายของคําว่า “หน้าที่ราชการการ” คือ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้กระทําการนั้นมีหน้าที่ราชการ หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือไม่
คําว่า “หน้าที่ราชการ” ๑๐ หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่งานราชการโดยตรง เช่น การ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นในรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จํากัด เป็นต้น โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจ และในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้กระทําการหรือเป็นการฝ่าฝืนโดยปฏิบัติงานไป
โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตตามบทบัญญัติข้างต้ น อาจถือได้ว่าเป็ นการการกระทําผิดวินัยกรณีนี้ได้ การที่จะพิจารณาว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดปฏิบัติงานโดยมี “หน้าที่ราชการในเรื่องใดหรือไม่นั้น อาจพิจารณาได้จาก
เรื่องดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นว่ามีระเบียบกฎหมายได้กําหนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นประการใด เช่น กฎหมายได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ก็ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยต้องศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วยว่ากฎหมายและ
ระเบียบดังกล่าวได้กําหนดให้มีรายละเอียดในการดําเนินการอย่างไรบ้าง หรือ ในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
๑๐ สํ า นั ก งาน

ก.ค.ศ. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,คู่ มื อ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา,พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๕๓, หน้า ๓๔-๓๕

๕
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
๒. พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กําหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งไว้อย่างชัดเจน เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด มาตรฐานของการดํารงตําแหน่งนั้นย่อมได้กําหนดไว้ อันอาจเรียกว่าเป็นกําหนดมาตรฐาน
ของตําแหน่ง เช่น ตําแหน่ง ครู ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
๓. พิจารณาจากคําสั่งมอบหมายงานของผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชา
แม้จะไม่มีกฎหมายหรือระเบียบหรือมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไว้ก็ตาม ผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาอาจอาจมีคําสั่งมอบหมายงานหรือหน้าที่ราชการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ ซึ่งการมอบหมายดังกล่าว ผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชา
อาจกระทําด้วยวาจา มอบหมายเป็นหนังสือ หรือมอบหมายงานโดยทางพฤตินัยที่สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจได้ระหว่าง
ผู้มอบหมายกับผู้รับมอบหมายงาน ก็ชอบที่จะกระทําได้และมีผลทางกฎหมายด้วย
๔. พิจารณาจากพฤติการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่
แม้ว่าจะไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาได้มีคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ใดก็ตาม แต่หากมีข้อเท็จจริงแสดงได้ว่า เป็นกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ยอมรับหรือตกลงด้วยสมัครใจเข้าไปผูกพันตนเองว่าเป็นหน้าที่ราชการของตนที่จะต้องรับผิดชอบ ย่อม
ถือได้ว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นโดยปริยาย และมีผลให้ต้องรับผิดทางวินัยได้หากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นการ
ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คําว่า “ซื่อสัตย์” หมายความว่า ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่ทรยศ คดโกง
คําว่า “สุจริต” หมายความว่า ปฏิบัติด้วยความมุ่งหมายในทางที่ดีที่ชอบตามทํานองคลองธรรม
คําว่า “เที่ยงธรรม” หมายความว่า ปฏิบัติโดยลําเอียง
ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิดตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้าราชการครูทําเฉลยข้อสอบให้นักศึกษาบางกลุ่มไปติวก่อนสอบด้วยความห่วงใยนักศึกษาเกรงว่าจะทํา
ข้ อ สอบไม่ ไ ด้ อั น เป็ น การช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาให้ ไ ด้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ก ารวั ด ผล โดยไม่ ป รากฏว่ า มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ค่าตอบแทนจากนักศึกษาแต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ข้าราชการครู
ผู้กระทําการดังกล่าวมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดูแลเอาใจใส่งาน ไม่ตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบ
ทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือเกิดการทุจริต ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
/ข้าราชการครู...

๖
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่าฝืนข้อบังคับคุรุสภาว่า ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่เป็นความผิดวินัยภาคทัณฑ์
มาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การ
พิจารณาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยกรณีนี้หรือไม่ จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้
นั้นมีอํานาจหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม่ หากได้ความว่าผู้นั้นมีอํานาจหน้าที่ราชการในเรื่องนั้น จึงจะพิจารณาต่อไป
ว่า ผู้นั้นได้อาศัยอํานาจหน้าที่นั้น หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าที่นั้นหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ และ
การอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการนั้น ไม่จําเป็นจะต้องกระทําโดยตรง เพียงแต่ยอมให้ผู้ผู้อื่นกระทําหรือแม้แต่โดยทางอ้อม
ก็เข้าเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา ๘๔ วรรคสองแล้ว
ลักษณะการกระทําความผิดตามบทบัญญัติข้างต้น อาจแยกองค์ประกอบแห่งความผิดของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางศึกษา ดังนี้
องค์ประกอบความผิด ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการกรทําหรือ
มีพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีหน้าที่ราชการ
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตน
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด
รับเงิ นหรื อสิ่งของจากผู้ มาติ ดต่อราชการ เพื่ ออํานวยความสะดวกเป็นกรณี พิเศษ เป็นกรณี พิเศษเป็ นว่ า
ภาคทัณฑ์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินส่วนลดจากร้านค้าโดยไม่ส่งเงินเงินคืนคลัง
มาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
การกระทําที่จะเป็นความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว คือกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ า ยแรง ทั้ ง นี้ การกระทํ า ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งเป็ น การกระทํ า ที่ เ ข้ า ลั ก ษณะหรื อ
องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่ง
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นต้องมี “หน้าที่ราชการ” ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ และใน
ข้อเท็จจริงจะต้องได้กระทําการหรือได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นไปแล้ว หรืออาจเป็นการอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ราชการดังกล่าว ส่วนคําว่า “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นต้องมี
หน้าที่ราชการตามกฎหมาย หรืออาจได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชา แต่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้นั้นไม่ได้ปฏิบัตหิ รืองดเว้นไม่กระทําการหรือละเลยหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กระทําการดังกล่าวตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ คําว่า “ประโยชน์” หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นที่อาจมิใช่ทรัพย์สิน อาทิ การได้รับส่วนลดใน
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๗
การซื้อสินค้าบริการ ได้รับการโดยสารตั๋วเครื่องบินฟรีไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆ เป็นต้น
๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กระทําการโดยมีเจตนาทุจริต
คําว่า “โดยมีเจตนาทุจริต” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตนาทําการทุจริต หรือมีเถยจิต
อันหมายถึงจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจรร้ายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอันถือว่าเป็นเจตนาพิเศษเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทําความผิดวินัยกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้ผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ถ้าเป็นกรณีได้ทําการทุจริตเงินของทางราชการ แม้นําเงิน
มาคืนแล้ว เช่น ผู้ถูกกล่าวหาได้ทําการโอนเงินที่ได้ทุจริตไปใช้เป็นการส่วนตัว จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้โอนเงิน
จํานวนดังกล่าวคืนมาเข้าบัญชีของโรงเรียนสุจริตวิทยาแล้วก็ตาม การคืนเงินดังกล่าวไม่เป็นผลทําให้ผู้นั้นพ้นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และไม่ให้ถือเป็นเหตุแห่งการลดหย่อนโทษให้เป็นโทษปลดออกจากราชการแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
ตัวอย่างของพฤติการณ์ความผิดกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ๑๑ ตามมาตา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นําเงินราชการที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
ผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
๒. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหน่ ง ครู ได้ ทํ า การเปิ ด เผยข้ อ สอบวิ ช าที่ ต นเองสอน
หรือที่อยู่ในความครอบครองของตนเพื่อให้ผู้เข้าสอบหรือบุคคลอื่นทราบโดยตนได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
จากการเปิดเผยข้อสอบดังกล่าว จากการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ผู้
มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษไล่ออกจากราชการ
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทําการเบิก-ถอนเงินของโรงเรียนแล้ว แต่ไม่นําเงินไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ และไม่สามารถชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําการเบิก-ถอนไปได้
พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
จะเห็นได้ว่า การกระทําหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินราชการไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้รับการอนุมัติ
ตามโครงการดําเนินงานต่างๆ ของทางราชการ หรือเป็นเงินที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบให้ดําเนินการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ อันถือได้ว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรืออาจได้รับคําสั่งมอบหมายมีหน้าที่
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว แต่หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนดหรือกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งที่ผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาได้มีคําสั่งมอบหมาย
แต่
กลับกระทําการโดยทุจริตโดยการเบิก-จ่ายเงินของราชการไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวหรือเพื่อให้เป็นประโยชน์
๑๑
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๘
ให้ แ ก่ ผู้ อื่ น การกระทํ า ดั ง กล่ า วนี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง เป็ น ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งผู้อํานาจหรือผู้บังคับบัญชามีอํานาจพิจารณาลงโทษไล่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้กระทําการ
ดังกล่าวออกจากราชการ โดยต้องไม่อาจนําเหตุลดหย่อนมาลดมาเป็นปลดออกจากราชการได้
ความผิดวินัยกรณีคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
“ มาตรา ๙๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่นโดยมิชอบ หรือนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่า
ฝืนหลักการดังกล่าวนี้เป็นความวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือ
รับจัดทําผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ความมุ่งหมายของมาตรานี้ ๑๒ มุ่งหมายที่จะไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทําการคัดลอก หรือ
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ และห้ามนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่น จ้าง วาน ใช้ผู้อื่นนําผลงาน
ทางวิชาการเพื่อใช้ในการดําเนินการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้
ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมดําเนินการดังกล่าวไม่ว่าจะมี
การจ่ายค่าตอบแทนในการดําเนินการหรือไม่ ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง คือ โทษปลดออกจากราชการ หรืออาจเป็นโทษไล่
ออกจากราชการได้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงแห่งกรณีหรือพฤติการณ์ของการกระทําความผิดดังกล่าว
ความผิดวินัยตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องมีการกระทําที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. ผู้กระทําต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน จะเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่นไม่ได้ เช่น ข้าราชการกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ ข้าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้ทําการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
โดยมิชอบ โดยต้องเป็นการกระทําโดยเจตนาหรือตั้งใจให้ผู้อื่นหรือคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเข้าใจไปว่า
ผลงานทางวิชาการนั้นเป็นของตน พฤติกรรมในการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ อาจมีลักษณะเป็นการ
คัดลอกหรือลอกเลียนเนื้อหามาเป็นในส่วนที่เป็นสาระสําคัญของผลงานทางวิชาการของตน หรืออาจทําการคัดลอกหรือ
ลอกเลียนจากผลงานทางวิชาการของผู้อื่นให้มาเป็นเนื้อหาในผลงานทางวิชาการของตนเกินกกว่าร้อยละห้าสิบของ
ผลงานทางวิชาการของตนเอง หรืออาจเป็นการคัดลอกหรือลอกเลียนโดยมิได้ทําการอ้างอิงตามหลักวิชาการหรือตาม
รูปแบบที่เป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการ
๑๒
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๙
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นําเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในนามของตนเอง
โดยตนเองไม่ได้จัดทําผลงานทางวิชาการนั้นเลย ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าผลงานทางวิชาการนั้นเป็นของผู้อื่น
๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทําการจ้าง วาน หรือใช้ให้ผู้อื่นดําเนินการจัดทําผลงานทาง
วิ ช าการให้ ต น ไม่ ว่ า การใช้ ห รื อ วานผู้ อื่ น จะมี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนหรื อ ไม่ ก็ ต าม ก็ ถื อ ว่ า ผู้ ว านหรื อ ใช้ มี ค วามวิ นั ย
อย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทําการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือ
ทําการจ้าง วาน หรือใช้ผู้อื่นจัดทําผลงานทางวิชาการ ต้องกระทําการดังกล่าวโดยมีเจตนาหรือมีความตั้งใจหรือมีความ
มุ่งหมายว่าจะนําผลงานทางวิชาการนั้นไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อน
วิทยฐานะ หรือการให้ได้รั บเงินเดื อนสู งขึ้ น หรืออีกนัยหนึ่ง จะต้ องเป็นการกระทําโดยเจตนานั่งเอง ซึ่งจะต้ องมี
พฤติการณ์แห่งการกระทําที่แสดงให้เห็นได้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการ
ดังกล่าวโดยเจตนา ไม่เช่นนั้นจะถือว่า ผู้กระทํามีความวินัยอย่างร้ายแรงกรณีตามบทบัญญัติข้างต้นไม่ได้
ส่วนกรณีความผิดวินัยตามมาตรา ๙๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นที่กําหนดให้ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทํา
ผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้นับเงินเดือนที่สูงขึ้น เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง นั้น
จะเห็นได้ว่า ผู้ร่วมดําเนินการในการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือผู้รับ
จัดทําผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนในการจัดทําผลงานหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนําผลงานนั้นไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินการข้างต้น ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากผู้การะทําไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้นั้นย่อมไม่มีความผิดวินัยกรณีนี้แต่อย่างใด
ตัวอย่างพฤติการณ์ความผิด ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมดําเนินการในการจัดทําผลงานทางวิชาการโดยมีการจ่าย
ค่าตอบแทน ในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เคยทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การประเมินผลงานทางวิชาการ มีพฤติกรรมรับจัดทําผลงานทางวิชาการ
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีพฤติกรรมเป็นนายหน้า ตัวกลาง ผู้ติดต่อ ผู้สนับสนุน หรือเป็น
ผู้ชี้ช่องทางให้มีการรับจ้างจัดทําผลงานทางวิชาการโดยตนได้รับค่าตอบแทนจากการกระทํานั้น
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้รับจัดทําผลงานทางวิชาการ
ให้กับผู้อื่น
จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการกระผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาลงโทษปลดออกจากราชการ หรืออาจพิจารณาลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตามควรแก่กรณีความผิด

๑๐
ความผิดวินัยกรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
“มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้
ได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือการทํา
การอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด เล่นการพนันเป็น
อาจิณ หรือกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
บทบัญญัติข้างต้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมพฤติกรรมหรือการกระทําของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอันถือว่าเป็นวิชาชีพที่สังคมไทยยอมรับมาตั้งแต่เนิ่นนานจนได้รับการกล่าวขานมาตลอดว่าเป็น “ปูชนียบุคคล”
หรือเรียกว่า “ครู” อันเป็นที่เคารพนับถือของบรรดานักเรียนนักศึกษา ส่วนที่ว่าการกระทําในลักษณะใดจึงจะถือได้ว่า
เป็น “ผู้ประพฤติชั่ว” หรือ “ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” นั้น ย่อมจะขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แห่งสังคมทั่วไปว่าการกระทํา
ใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคม หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการกระทําที่ฝืนหรือขัดกับความรู้สึกของสังคมนั้นนั่ง
เอง อีกทั้งการกระทํานั้นต้องส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตน หรือกระทบเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการในทางที่
เสียหายหรือเสื่อมเสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาว่าพฤติกรรมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทําให้ความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง อันอาจถือได้ว่าเป็นความวินัยกรณีการะทําการ
อื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว หรือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี ดังจะได้กล่าวต่อไป
คําว่า “ประพฤติชั่ว” ๑๓ หมายถึง การกระทําใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง หรือเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะเห็นได้ว่า การที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะกระทําผิดวินัยกรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วได้นั้น อาจพิจารณาได้จากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๑. เกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจพิจารณาได้จากตําแหน่งหน้าที่ราชการของข้าราชการครูดังกล่าวว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ พิจารณาประกอบกับผลของการกระทําหรือพฤติการณ์ของผู้นั้นด้วยว่าเป็นการกระทําที่ผิดหรือฝ่าฝืนแบบธรรม
เนียมของการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดีหรือไม่ ว่าผู้นั้นดํารงตําแหน่งในระดับที่ควรได้รับการ
สรรเสริญหรือเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมากน้อยเพียงใดโดยคํานึงถึงความรู้สึกนึกคิดของสังคมทั่วไปประกอบกัน
๒. พิจารณาได้จากความรู้สึกนึกคิดของสังคมโดยรม
อาจเป็นสังคมของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาโดยตรง หรือความรู้สึกของผู้ปกครองนักเรียนหรือ
นักศึกษาว่าจะมียอมรับหรือไม่อาจยอมรับในกระทําทําเช่นนั้นมากน้อยเพียงใด สังคมมีความรังเกียจต่อการกระทํานั้น
มากน้อยเพียงใด ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
๑๓

สํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,คู่มื อ การดํา เนิ น การทางวิ นัย ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา,พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓,หน้า ๗๒

๑๑
๓. พิจารณาจากเจตนาในการกระทําของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทําการนั้น
โดยพิจารณาว่าผู้กระทําได้กระทําการนั้นไปโดยรู้สึกในการกระทําและประสงค์ต่อผลของการกระทําหรือย่อม
เล็ ง เห็ น ผลของการกระทํ า ที่ต นกระทํ า หรื อ ไม่ เ พี ย งใด ไม่ เ ช่ น นั้ น จะไม่ มี ค วามผิ ด วิ นั ย กรณี เ ป็ น ผู้ป ระพฤติ ชั่ ว ตาม
บทบัญญัติข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขับรถในขณะมีอาการมึนเมาไม่รู้สึกใน
ขณะนั้นไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทําโดยไม่มีเจตนาตามนัยความผิดกรณีเป็นผู้ประพฤติชั่ว
แต่อาจเป็นการกระทําความผิดทางอาญาฐานขับรถโดยประมาทได้ เป็นต้น
ตัวอย่างความผิดกรณีกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําความผิดอาญา ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ถึงจําคุก หรือ
จําคุกแต่ให้รอลงอาญา ไม่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ทะเลาะวิวาทหรือทําร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงบาดเจ็บสาหัส เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีกระทําการอื่น
ใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมาสุราอาละวาด เป็นความวินัยไม่ร้ายแรง กรณีกระทําการ
อื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทําการปลอมเอกสารหรือปลอมลายมือชื่อของผู้อื่น
ทํา
ให้ราชการหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายไม่ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่ า
เป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
๕. การเปิดเผยข้อสอบที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองรับผิดชอบของตนเอง โดยไม่ได้เรียกหรือรับผลประโยชน์
ตอบแทน เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ส่วนที่มาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดให้ การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษ
จําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้ได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือการทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดความผิดวินัยอย่างร้ายแรงสองกรณี ได้แก่ กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก กับความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบแห่งความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
ได้กระทําความผิดอาญาที่ไม่ใช่ความผิดกระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดเล็กน้อย และศาลได้มี
คําพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุก ซึ่งคําว่า “ได้รับโทษจําคุก” หมายถึง ข้าราชการครูและ
/บุคลากร...

๑๒
บุคลากรทางการศึกษาต้องถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดและถูกจําคุกจริงตามคําพิพากษานั้น หากศาลให้รอการลงโทษจําคุก
ไว้ตามกําหนดตามคําพิพากษา จะไม่ต้องด้วยมาตรา ๙๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนคําว่า “โทษที่หนัก
กว่าจําคุก” หมายถึง โทษประหารชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ และคําว่า “คําพิพากษาถึงที่สุด”
หมายความว่า โจทก์จําเลยไม่ได้อุทธรณ์หรือฎีกาคําพิพากษาของศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
สําหรับความวินัยกรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่จะพิจารณาการกระทํา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าเป็นการกระทําที่ถือว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น จะต้อง
พิจารณาจากบริบททางสังคมทั่วไปเป็นพื้นฐาน เช่น อาจพิจารณาจากความรู้สึกนึกคิดของประชาชนโดยรวมว่ามีความ
รั ง เกี ย จต่ อ การกระทํ า นั้ น ว่ า เป็ น การกระทํ า ชั่ ว อย่ า งร้า ยแรงหรื อ ไม่ เพี ย งใด โดยอาจพิ จ ารณาในเรื่ อ งเกี ย รติ ของ
ข้าราชการครู ความรู้สึกของสังคมทั่วไป รวมทั้งเจตนาของการกระทําของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น
ประกอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น กรณีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย
ว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็น “ปูชนียบุคคล” เป็น “แม่พิมพ์ของชาติ” มีหน้าที่ถ่ายถอดความรู้
อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม แต่กลับมีพฤติการณ์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาหรือสามีของผู้อื่น การ
กระทําดังกล่าวนี้ย่อมส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการและความรู้สึกของสังคม เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๕๔/๒๕๕๑) ๑๔
ตั ว อย่ า งพฤติ ก ารณ์ ค วามผิ ด วิ นั ย กรณี ก รณี ป ระพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสองแห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๕
๑. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เนื่องจากกระทําผิดอาญา เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทําการ
อื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
๒. ประพฤติผิดทางเพศมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นร่วมประเวณีกับคู่สมรสของผู้อื่น เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง
แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว
๓. ทําการบังคั บขื น ใจผู้อื่น ให้มีเพศสั มพันธ์กับตน เป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใด
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
๔. กระทําอนาจารผู้เรียน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
๕. ปลอมเอกสารราชการจนเป็นเหตุให้ราชการหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่ า งร้ า ยแรง กรณี ก ระทํ า การอื่ น ใดอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ป ระพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
๖. ปลอมลายมือชื่อผู้อื่นเพื่อหาผลประโยชน์ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

๑๔–๑๕

สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการดําเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๕๒,หน้า ๗๖

๑๓
๗. ทุจริตการสอบบรรจุหรือการสอบเข้าทํางาน เช่น ไปเข้าสอบแทนผู้อื่น เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
๘. ทําร้ายร่างกายผู้เรียนจนผู้เรียนได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใด
อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
๙. ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
๑๐. ยักยอกเงินที่ผู้อื่นฝากไว้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก
หรือให้ได้รับโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก ที่ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใด
เช่น มีพฤติกรรมในทางชู้สาวกับผู้อื่นถึงขั้นร่วมประเวณี หรือเมาสุราจนราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ยักยอกเงินของผู้อื่นที่ตนรับฝากไว้ เป็นความวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
นอกจากนี้ มาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันยังได้บัญญัติกําหนดอีกด้วยว่า “ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทําการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง” จะเห็นได้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยา
เสพติด มีพฤติกรรมชอบเล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา แม้ผู้เรียน
หรือนักศึกษานั้ นจะไม่ ได้ อยู่ ในความดู แ ลรั บผิ ดชอบของตนหรือ ไม่ก็ตาม หากได้กระทําการดังกล่าวโดยมี เ จตนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นย่อมต้องเป็นผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
คําว่า “เสพยาเสพติด” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทําการเสพของมึนเมาซึ่ง
ต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น เสพเฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ยาบ้า เป็นต้น หรือมีพฤติกรรมสนับสนุนให้ผู้อื่นโดยอาจเป็นการ
แจกจ่าย จําหน่ายให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดนั้นด้วย
คําว่า “เล่นการพนันเป็นอาจิณ” หมายความว่า เล่นการพนันอย่างต่อเนื่องโดยสม่ําเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเล่น
การพนันที่ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อนหรือไม่ก็ตาม
ส่วนคําว่า “ล่วงละเมิดทางเพศ” ๑๖ หมายความว่า การมีพฤติกรรมในทางเพศที่ไม่เหมาะสมอันเป็นการกระทํา
ละเมิดต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการกระทําด้วยคําพูดคําจาที่ไม่เหมาะสม อาจกระทําโดยใช้สายตา ใช้ท่วงทีวาจาไม่เหมาะสม
ที่สื่อไปในทางละเมิดทําให้ผู้อื่นเสียหาย รวมตลอดถึงการบังคับข่มขู่ผู้อื่นให้มีเพศสัมพันธ์กับตนด้วย ทั้งนี้ ต้องพิจารณา
จากพฤติการณ์แวดล้อมต่างๆประกอบกันในแต่ละรายกรณีไป เช่น ผู้กระทําการนั้นมีเจตนาหรือรู้สํานักในการกระทํา
หรือไม่ เป็นต้น
๑๖
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๑๗ ตามมาตรา

๑๔
๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

ตัวอย่างพฤติการณ์ความวินัย
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณีเล่นการพนัน
๑. เล่นการพนันในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ เป็นความวินัยอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ
๒. เล่นการพนันในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ
๓. เล่นการพนันกับเพื่อร่วมงานหรือผู้เรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ
๔. เป็นเจ้ามือ หรือร่วมเป็นผู้ดําเนินการเพื่อจัดให้มีการเล่นการพนัน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ
กรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา
๑. การมีเพศสัมพันธ์ หรือการขอมีเพศสัมพันธ์ หรือการล่วงละเมิดทางเพศถึงขั้นพยายามมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ในสถานศึกษา เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ
๒. การมี พฤติ กรรมที่เป็ นการสัมผัส เนื้ อตัว โดยส่ อ ให้เห็นถึงเจตนาหรือจุดมุ่งหมายที่จะดําเนินไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ
๓. การมีพฤติกรรมทางกายอันหนึ่งอันใดหรือมีหลายพฤติกรรมประกอบกัน แม้จะไม่มีการสัมผัสเนื้อต้องตัว แต่
มีลักษณะที่ส่อให้รู้ถึงเจตนาที่จะล่วงเกินความเป็นส่วนตัว หรือความรู้สึกส่วนตัวในทางเพศ และมีผลทําให้ผู้ถูกกระทํา
ได้รับความอับอาย ความอึดอัด ความคับข้องใจ เช่น การมองผู้ถูกกระทําในลักษณะถ้ํามอง การมองด้วยเจตนาล่วงเกิน
ทางเพศ การให้ดูสื่อลามกอนาจาร การสั่งให้นักเรียนหรือนักศึกษาแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมหรือสั่งให้แต่งกายที่ไม่
เหมาะสมไม่ควรในทางเพศ เป็นต้น การกระทําในลักษณะดังกล่าวมานี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษปลด
ออกจากราชการ
ศาลปกครองได้วินิจฉัยพฤติการณ์ความผิดกรณีเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง
และมาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้
๑. ใช้เอกสารหนังรับรองเงินเดือนปลอมไปประกันตัวจําเลยในคดีอาญาจนถูกศาลพิพากษาลงโทษฐานใช้
เอกสารปลอมและละเมิดอํานาจศาล เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่ า งร้ า ยแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ าว ทั้ ง นี้ ตามคํ า พิ พ ากษาศาลปกครองกลาง
ที่ ๑๖๐๘/๒๕๔๗
๒. มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด ตามมาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ตามคําพิพากษา
ศาลปกครองกลาง ที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๘
๓. กระทําอนาจารเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นศิษย์ของตน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ตามมาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ตามคําพิพากษา
ศาล
ปกครองกลาง ที่ ๑๒๓๙/๒๕๔๖ และคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ ๖๗๖/๒๕๔๗
๑๗ สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการดําเนินการทางวินัยข้ าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา,โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๕๓,หน้า ๗๘-๗๙

๑๕
๔. ล่อลวงนักเรียนหญิงซึ่งเป็นศิษย์ไปข่มขืนกระทําชําเรา เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีล่วงละเมิดทาง
เพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ตามมาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ตามคําพิพากษา
ศาลปกครองกลาง ที่ ๑๐๐๖/๒๕๔๗ และคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ ๗๘๗/๒๕๔๘
๕. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนักศึกษาหญิงซึ่งเป็นศิษย์ในขณะที่ตนเองมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ตามมาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๙๖/๒๕๔๗
๖. กระทําอนาจารและข่มขืนกระทําชําเราข้าราชการครูสตรีซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง กรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ตามมาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ ๖๗๙/๒๕๔๘
จากตัวอย่างกรณีความผิดวินัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่ข้าราชการมีพฤติกรรมเข้าไปข้องเกี่ยวกับยา
เสพติดไม่ว่าจะเป็นการเสพยาเสพติด หรือเป็นการสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด มีพฤติกรรมเล่นการพนัน และ
พฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามาตรา ๙๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น อาจถูกผู้มีอํานาจหรือผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการได้

บทที่ ๔
การดําเนินการทางวินัย
การดําเนินการทางวินัยเป็นวิธีการดําเนินการเพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง หรืออีกนัยหนึ่ง การดําเนินการทาง
วินัย ถือว่าเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กล่าวคือ เป็นการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าท่าเพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง ในที่นี้ คือ คําสั่งลงโทษ
ทางวินัย ตามที่กําหนดเป็นโทษ ๕ สถาน ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน เป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรง กําหนดให้โทษ ปลดออก
จากราชการ และโทษไล่ออกจากราชการ เป็นโทษวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการตามหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย ตามมาตรา ๙๘ ถึง มาตรา ๑๐๖ ทั้งนี้ ได้
กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินงานโดยละเอียดในการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
การสืบสวน
คําว่า “การสืบสวน” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักในเบื้องต้นเกี่ยวกับที่กล่าวหาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด
วินัยหรือไม่ เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการทางวินัยต่อไป
การสืบสวนอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
หากพิ จ าณาแบ่ง ปะเภทของการสื บ สวนตามผลของการสืบ สวนอาจแบ่ ง ได้ เ ป็น การสื บ สวนที่ถื อ เป็นการ
ดําเนินการวินัย กับการสืบสวนที่ถือเป็นการการดําเนินการทางวินัย กล่าวคือ อาจพิจารณาลงโทษได้ตามผลของการ
สืบสวนนั้นได้เลย โดยไม่ต้องดําเนินการทางวินัยหรือทําการสอบสวนในเรื่องที่ได้สืบสวนแล้วนั้นอีก
๑. การสืบสวนที่ถือเป็นการดําเนินการทางวินัย
การสืบสวนที่ดําเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้การดําเนินการทางวินัยในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในกฎ
ก.ค.ศ. จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นกรณีความผิดปรากฏชัด
แจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือมาตรา ๑๐๔(๑) โดยไม่
สอบสวนหรืองดสอบสวนก็ได้ หรือแม้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณี
ดังต่อไปนี้ เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ หรือ
มาตรา ๑๐๔(๑) โดยไม่ ส อบสวนหรื อ งดการสอบสวนก็ ไ ด้ ซึ่ ง ความผิ ด วิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรงที่ เ ป็ น กรณี ค วามผิ ด
ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ก็อย่างเช่น ๑๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําความผิด
อาญาจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทําความผิดและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษา
นั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว และที่ถือว่าเป็นกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ปรากฏชัดแจ้ง เช่น กระทําความผิดอาญา
จนได้รับโทษจํ าคุกหรือโทษที่ หนักกว่าจํ าคุ กโดยคํ าพิพากษาถึ งที่ สุดให้ จําคุกหรือให้ ลงโทษที่หนั กกว่ าจําคุก หรือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน และ
ผู้บงั คับบัญชาได้ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ เป็นต้น
๑๘

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๗
๒. การสืบสวนที่ไม่ถือเป็นการดําเนินการทางวินัย
การสืบสวนที่ไม่ถือเป็นการดําเนินการทางวินัยหมายความว่าการสืบสวนข้อเท็จจริงตามที่มาตรา ๙๕ วรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวกําหนดให้เมื่อ
มีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทําผิด
วินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่
ควรกล่ า วหาว่ า กระทํ า ผิ ด วิ นัย ก็ ใ ห้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ทั นที ๑๙ จะเห็ น ได้ ว่ า การสื บ สวนที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ถื อว่ า เป็ นการ
ดําเนินการทางวินัยนั้นจะเป็นการสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนที่จะดําเนินการทางวินัย หากผลการ
สืบสวนพบว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นกระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาก็จะ
ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวนต่อไปทันที ในขณะที่ผลการสืบสวนที่ถือเป็นการดําเนินการทางวินัยนั้น
ผู้บังคับบัญชาชอบที่จะไม่ดําเนินการทางวินัยหรือจะไม่ทําการสอบสวนหรืองดการสอบสวนและพิจารณาสั่งลงโทษทาง
วินัยโดยอาศัยผลการสืบสวนที่ถือเป็นการดําเนินการทางวินัยเป็นพยานหลักฐานประกอบการดําเนินการได้
การดําเนินการทางวินัย
คําว่า “การดําเนินการทางวินัย” หมายความว่า กระบวนพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่เพื่อจะพิจารณา
วินิจฉัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยหรือไม่ โดยอาจ
เริ่มต้นจากการตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวน การพิจารณาความผิดและการกําหนดสถานโทษ
การออกคําสั่งลงโทษ รวมถึงการพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนในระหว่างการดําเนินการทางวินัยยังไม่
เสร็จสิ้นตามกระบวนการดังกล่าว
การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขั้นตอนการดําเนินการที่กําหนดในมาตรา
๙๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ความว่า ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบ
แก้ข้อกล่าวหา
จะเห็นได้ว่า ในการดําเนินการทางวินัยผู้บังคับบัญชาจะต้องมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน
เพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักช้า คือต้องต้องดําเนินการจะชักช้าไม่ได้ และในการสอบสวนต้องให้ผู้ถูก
กล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้
การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยร่วมกันและในจํานวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูก
กล่ า วหาผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ลํ า ดั บ สู ง กว่ า ผู้ มี อํ า นาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ ถู ก กล่ า วหารายอื่ น ก็ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด
๑๙

มาตรา ๙๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๘
จะเห็นได้ว่า ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ได้แก่ ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน แต่ถ้ากรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยร่วมกัน ก็ให้ผู้บังคับบัญชาในลําดับชั้นสูง
กว่าของผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แต่ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่างหน่วยงานการศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษากระทําผิดวินัยร่วมกัน ให้ผมู้ ีอํานาจตามมาตรา ๕๓
ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายประสานการดําเนินการร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่มีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าในระหว่างผู้มีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ถ้าใน
ระหว่างผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาดในกรณีต่างส่วนราชการให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดรวมทั้งกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของทางราชการ หรือจะทําให้การสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวมีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได้
จะเห็ น ได้ ว่ า หากมี ปั ญ หาหรื อ ความเห็ น ขั ด แย้ ง ในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน ก็ ไ ด้ กํ า หนดให้
ผู้ อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน หรื อรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดได้ รวมทั้งมีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นสอบสวนแทนก็ได้หากมีเหตุผลและ
ความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ อนึ่ง ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงได้
ทั้งนี้ ในการดําเนินการสอบสวนพิจารณาเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
การสอบสวน
คําว่า “การสอบสวน” หมายความว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายเพื่อจะให้ทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤตติการณ์ต่างๆ หรือเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม
และเพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการอันเป็นความผิดวินัยในกรณีตามที่ถูกกล่าวหานั้นหรือไม่ หากผู้ถูก
กล่าวหาได้กระทําผิดวินัยจริงควรให้ได้รับโทษตามควรแก่กรณีในสถานโทษใด
การสอบสวนทางวินัยมีอยู่ ๒ ประเภท ดังนี้
๑. การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
โดยที่มาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.
๒๕๕๐ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวกําหนด
ส่วนในการดําเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาดังกล่าวให้นําขั้นตอนและวิธีการ
ของการดําเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้บังคับโดยอนุโลม ๒๐ คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงต้อง
ดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับวันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้ง
๒๐

ข้อ ๒๑ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๙
คณะกรรมการสอบสวน หากมีเหตุจําเป็นไม่สามารถสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ประธาน
กรรมการรายงานพร้อมระบุเหตุที่ทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ เพื่อขอ
ขยายเวลาสอบสวนออกไปครั้งละไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาเดิม
อนึ่ง หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาจริง จะต้องได้รับอย่าง
หนึ่งอย่างใดในโทษ ๓ สถาน ตามควรแก่กรณีความผิด ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ โทษตัดเงินเดือน หรือโทษลดเงินเดือน
แล้วแต่กรณี
๒. การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้เป็นไปตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวกําหนด ส่วนกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน
๑๘๐ วันนับวันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๒๑ หากมีเหตุจําเป็นไม่
สามารถสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ประธานกรรมการรายงานพร้อมระบุเหตุที่ทําให้การ
สอบสวนไม่แล้วเสร็จให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ เพื่อขอขยายเวลาสอบสวนออกไปครั้งละไม่เกิน ๖๐
วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาเดิม
หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายระยะเวลาตามข้อ ๑-๕ ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุจําเป็น
เพื่อขอขยายเวลาออกไปตามความจําเป็นครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน แต่ถ้าขยายเวลาออกไปไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน ๒๒ ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุจําเป็นให้ กศจ.กาฬสินธุ์เพื่อมีมติให้เร่งรัดการสอบสวน
อาจกําหนดมาตรการ กลไกเพื่อให้คณะกรรมการสอยสวนดําเนินการแล้วเสร็จภายเวลาที่ กศจ. กําหนดต่อไป
อนึ่ง หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาจริง จะต้องได้รับ
อย่างหนึ่งอย่างใดในโทษ ๒ สถานตามควรแก่กรณีความผิด ได้แก่ โทษปลดออกจากราชการ หรือโทษไล่ออกจาก
ราชการ แล้วแต่กรณี
๒๑
๒๒

ข้อ ๒๐ วรรคสอง แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๒๕๕๐
ข้อ ๒๐ วรรคสาม แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๒๕๕๐
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